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Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia)

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
W ZAKREZIE NAUK PRZYRODNICZYCH
PROFIL OGÓLNOAKADEMICJI
KIERUNEK OCEANOGRAFIA
STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

MACIERZ 1
(ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OBSZAROWYCH Z EFEKTAMI KIERUNKOWYMI I PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW)
SYMBOL
OPIS EFEKTÓW OBSZAROWYCH
SYMBOL
OPIS EFEKTÓW KIERUNKOWYCH
PRZEDMIOTY/MODUŁY
WIEDZA
P1A_W01
Rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
K_W02
Rozumie i potrafi prawidłowo opisywać  podstawowe zjawiska fizyczne, biologiczne, chemiczne i geologiczne oraz procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska morskiego
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Hydrochemia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Ochrona brzegów morskich
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Seminarium
Pracownia projektowa I


K_W03
Potrafi wyjaśniać elementarne prawa rządzące funkcjonowaniem ekosystemów wodnych
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Hydrochemia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Seminarium
Pracownia projektowa I


K_W04
Zna i opisuje podstawowe zależności pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska wodnego, ma świadomość kompleksowej natury środowisk wodnych, ich złożoności i naturalnej zmienności
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Hydrochemia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia wody morskiej
Chemia zawiesin
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Seminarium
Pracownia projektowa I
P1A_W02
W interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
K_W05
Zna matematyczne i statystyczne metody badawcze właściwe dla oceanografii
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Fizyka morza
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Bioindykacja środowisk wodnych
Mikrobiologia
Metody badań geologicznych dna morskiego
Mapy i GIS
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej


K_W06
W interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych zachodzących w morzach i oceanach opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Hydrogeologia strefy brzegowej
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Pracownia projektowa I


K_ W07
Rozumie na czym polega wnioskowanie na podstawie obserwacji i analizy zebranych danych
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_W03
Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
K_W01
Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i ekologii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku wodnym
Matematyka dla oceanografów
Chemia dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Hydrochemia
Fizyka morza
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Podstawy botaniki morskiej
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej Pracownia projektowa I
P1A_W04
Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W08
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia/problemy badawcze z zakresu oceanografii; jest świadomy powiązań między nimi oraz powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia wody morskiej
Chemia zawiesin
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_W05
Ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
K_W09
Zna podstawowe pojęcia i terminy stosowane w naukach przyrodniczych, rozumie i  potrafi opisywać podstawowe pojęcia z zakresu nauk o morzu oraz posiada wiedzę na temat rozwoju  oceanografii – wymienia najważniejsze kierunki i najnowsze metody badań
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_W10

Potrafi opisywać podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem rejonów przybrzeżnych mórz i oceanów, w szczególności Morza Bałtyckiego
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól 
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_W11
Zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię oceanograficzną w języku angielskim i/lub języku łacińskim
Język angielski 
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
P1A_W06
Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
K_W12
Wykazuje znajomość podstawowych narzędzi statystycznych pozwalających na opisywanie środowiska wodnego oraz interpretowanie danych dotyczących zjawisk i procesów  w nim zachodzących
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Podstawy genetyki organizmów morskich
Mikrobiologia
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Pracownia projektowa I


K_W13
Zna i potrafi dokonać wyboru odpowiednich narzędzi informatycznych w celu tworzenia i korzystania ze zbiorów danych oraz interpretacji podstawowych formuł matematycznych, a także dokonywania obliczeń do opisu zjawisk zachodzących w środowisku morskim
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Technologia informacyjna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
P1A_W07
Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W14
Zna podstawowe techniki, metody badawcze oraz narzędzia współcześnie wykorzystywane w pracy oceanografa
Matematyka dla oceanografów
Chemia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Chemia zawiesin
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_W15
Rozróżnia właściwe narzędzia do badań ożywionych i nieożywionych elementów środowiska morskiego w zakresie studiowanej specjalności oraz wyjaśnia zasady ich stosowania
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia osadów
Mapy i GIS
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Pracownia projektowa II
P1A_W08
Rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
K_W16
Rozpoznaje  potencjalne zagrożenia dla środowiska wodnego wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, w szczególności silnej antropopresji w rejonach przybrzeżnych mórz i oceanów
Hydrobiologia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia 
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Seminarium
Pracownia projektowa II


K_W17
Rozumie i potrafi wyjaśnić, jaki wpływ ma działalność człowieka na różnorodność biologiczną ekosystemów morskich
Hydrobiologia
Oceanografia biologiczna
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin


K_W18
Potrafi opisać podstawowe zasady gospodarowania środowiskiem morskim i jego zasobami oraz  wyjaśnić konsekwencje zaburzenia równowagi ekosystemów morskich
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Oceanografia biologiczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej


K_W19
Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego i ochrony przyrody
Oceanografia biologiczna
Oceanografia chemiczna
Ekologia
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Ochrona brzegów morskich
P1A_W09
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
K_W20
Potrafi zdefiniować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oceanografa w laboratorium, w morzu i na lądzie
Biologia dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Chemia zawiesin
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Szkolenie BHP
P1A_W10
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W21
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; jest świadomy ograniczeń wynikających z ochrony praw autorskich; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 
Technologia informacyjna
Ochrona własności intelektualnej
Oceanografia fizyczna
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
P1A_W11
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W22
Zna zasady przygotowywania wniosków w celu pozyskania funduszy na wspieranie projektów badawczych (w tym dotyczących monitoringu) i projektów edukacyjnych związanych z funkcjonowaniem i ochroną środowiska morskiego
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_W23
Potrafi wymienić krajowe i zagraniczne organizacje zajmujące się wspieraniem finansowym i strukturalnym przedsięwzięć na rzecz rozwoju badań oceanograficznych i ochrony środowiska wodnego
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_W24
Zna powiązania działalności gospodarczej z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego gospodarowania zasobami morza
Statystyka dla oceanografów
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Surowce mineralne mórz i oceanów
UMIEJĘTNOŚCI
P1A_U01
Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_U06
Potrafi wybrać i samodzielnie zastosować  podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie badań oceanograficznych, adekwatnie do rozważanego problemu badawczego
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy ichtiologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_U02
Rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
K_U01
Samodzielnie wyszukuje i rozumie literaturę z zakresu nauk o morzu w języku polskim
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Hydrobiologia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_U02
Czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Fizyka morza
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Język angielski
Statystyka dla oceanografów
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_U03
Potrafi posługiwać się informacjami zaczerpniętymi z publikacji naukowych i innych źródeł
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I 
Pracownia projektowa II
P1A_U03
Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
K_U04
Korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym  z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu 
Geologia fizyczna
Hydrobiologia
Fizyka morza
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_U05
Potrafi oceniać i opracowywać wykorzystywane zasoby
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia 
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Podstawy meteorologii
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_U04
Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
K_U07
Pod kierunkiem opiekuna naukowego potrafi wykonać podstawowe zadania badawcze w zakresie analizy środowiska wodnego przy użyciu właściwych metod opisu i identyfikacji
Matematyka dla oceanografów
Chemia dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrochemia
Fizyka morza
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia wody morskiej
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_U08
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę, by rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Podstawy botaniki morskiej 
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_U09
Potrafi analizować proste informacje dotyczące środowiska wodnego uzyskane w trakcie badań w celu tworzenia zarysu opracowań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego 
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrochemia
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Różnorodność biologiczna
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Chemia zawiesin
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
P1A_U05
Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych
K_U10
Potrafi posługiwać się podstawowymi matematycznymi i statystycznymi metodami do analizy danych i opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku morskim 
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Fizyka morza
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa


K_U11
Potrafi samodzielnie korzystać z pakietów oprogramowania użytkowego wykorzystywanych w oceanografii
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Technologia informacyjna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Bioindykacja środowisk wodnych
Sedymentologia
Mapy i GIS
Wprowadzenie do optyki morza
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Pracownia projektowa I
P1A_U06
Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
K_U12
Umie przeprowadzać obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium podstawowe pomiary fizyczne, biologiczne, chemiczne i geologiczne w zakresie oceanografii
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia biologiczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Biogeografia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
P1A_U07
Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
K_U13
Posiada umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Podstawy meteorologii
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_U08
Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej
K_U14
Potrafi stosować obowiązującą terminologię naukową w prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z zakresu oceanografii
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_U09
Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_U15
Potrafi przygotować w języku polskim i/lub języku angielskim udokumentowane opracowanie, prezentację multimedialną lub poster na temat wybranego problemu z zakresu nauk o morzu 
Biologia dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia wody morskiej
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_U10
Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_U16
Posiada umiejętność wystąpień w języku polskim i/lub języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki oceanograficznej 
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Seminarium
Pracownia projektowa I


K_U17
Potrafi komunikować się w języku angielskim z zastosowaniem podstawowej profesjonalnej terminologii
Język angielski 
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Oceanografia fizyczna
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Hydrogeologia strefy brzegowej
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej 
Seminarium
Pracownia projektowa I
P1A_U11
Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany
K_U18
Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany – poszerza wiedzę na temat zagadnień poruszanych podczas zajęć, potrafi umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła informacji
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Przedmioty humanistyczne
Praktyka zawodowa
P1A_U12
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
K_U19
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk o morzu zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Język angielski 
Oceanografia fizyczna
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
P1A_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K01
Zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego 
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Język angielski
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Przedmioty humanistyczne
Praktyka zawodowa


K_K02
Jest otwarty na nowe idee i  gotowy  do zmiany swojego stanowiska
Matematyka dla oceanografów
Geologia fizyczna
Fizyka dla oceanografów
Technologia informacyjna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Podstawy botaniki morskiej 
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Przedmioty humanistyczne
P1A_K02
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03
Potrafi współdziałać i pracować zespołowo, przyjmując w grupie różne role
Chemia dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy ichtiologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa
P1A_K03
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Technologia informacyjna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_K05
Efektywnie organizuje swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia wody morskiej
Chemia zawiesin
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia osadów
Chemia atmosfery
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_K06
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych stawianych przez przełożonego; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością oraz terminowością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Sedymentologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Chemia zawiesin
Hydrogeologia strefy brzegowej
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Praktyka zawodowa
P1A_K04
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K07
Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej
Geologia fizyczna
Technologia informacyjna
Ochrona własności intelektualnej
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_K08
Ma świadomość dylematów związanych z wykonywaniem zawodu oceanografa, rozumie potrzebę refleksji na tematy etyczne i konieczność przestrzegania etyki zawodowej
Oceanografia fizyczna
Wstęp do toksykologii
Bioindykacja środowisk wodnych
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Ochrona brzegów morskich
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do akustyki morza
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II


K_K09
Jest świadomy znaczenia profesjonalizmu w swoich działaniach
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy biochemii
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia  morza
Sedymentologia
Chemia zawiesin
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_K05
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
K_K10
Ma świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Chemia zawiesin
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia atmosfery
Mapy i GIS
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Przedmioty humanistyczne
P1A_K06
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
K_K11
Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Chemia dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Hydrochemia
Technologia informacyjna
Oceanografia biologiczna
Oceanografia chemiczna
Oceanografia fizyczna
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Biogeografia morza
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Chemia zawiesin
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Pracownia projektowa II
Praktyka zawodowa


K_K12
Jest świadomy ryzyka i zagrożeń wynikających z pracy oceanografa w laboratorium, w morzu i na lądzie
Chemia dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Hydrochemia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Biogeografia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Chemia zawiesin
Chemia atmosfery
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej


K_K13
Jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt specjalistyczny służący do badań laboratoryjnych i terenowych
Chemia dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Oceanografia biologiczna
Oceanografia fizyczna
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej 
Podstawy ichtiologii
Podstawy biologii fauny morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do fotochemii środowiska
Chemia atmosfery
Wprowadzenie do akustyki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
P1A_K07
Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
K_K14
Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy zorientowanej na badania oceanograficzne
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Fizyka morza
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Geologia morza
Statystyka dla oceanografów
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Metody badań geologicznych dna morskiego
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I


K_K15
Rozumie potrzebę stawiania pytań i zadań służących pogłębianiu wiedzy z zakresu nauk o morzu
Matematyka dla oceanografów
Biologia dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Hydrobiologia
Fizyka morza
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Ekologia
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Różnorodność biologiczna
Sozologia morza
Wstęp do toksykologii
Podstawy botaniki morskiej
Bioindykacja środowisk wodnych
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania
Surowce mineralne mórz i oceanów
Chemia zawiesin
Ochrona brzegów morskich
Hydrogeologia strefy brzegowej
Chemia atmosfery
Podstawy meteorologii
Teledetekcja środowiska morskiego
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
P1A_K08
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
K_K16
Potrafi wykorzystywać posiadane kwalifikacje do działań związanych z realizacją zadań zawodowych
Matematyka dla oceanografów
Fizyka dla oceanografów
Technologia informacyjna
Oceanografia fizyczna
Statystyka dla oceanografów
Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
Podstawy genetyki organizmów morskich 
Podstawy botaniki morskiej 
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 
Biomolekuły w środowisku morskim
Mikrobiologia
Sedymentologia
Chemia zawiesin
Wprowadzenie do akustyki morza
Wprowadzenie do dynamiki morza
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej
Równania różniczkowe i analiza pól
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej
Programowanie 
Pracownia dyplomowa
Seminarium
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Praktyka zawodowa


