
4. PROGRAM KSZTAŁCENIA INŻYNIERII MEBLARSTWA (OPIS ZAKŁADANYCH 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA) 

4.1. Opis efektów kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia 

stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie, profil praktyczny 

Opis zakładanych efektów kształcenia na kierunku studiów: Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia 

stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie o profilu praktycznym uwzględnia uniwersalne charakterystyki 

pierwszego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określone w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz wybrane 

charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy 

(rozporządzenie z dnia 26 września 2016, poz. 1594), właściwe dla obszarów kształcenia, do których został 

przyporządkowany kierunek Inżynieria meblarstwa, tj. charakterystyk drugiego stopnia dla obszaru 

kształcenia w zakresie nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz dla kwalifikacji 

obejmujących kompetencje inżynierskie (tabela 4.1.). Ponadto opis zakładanych efektów kształcenia zawiera 

również efekty kształcenia w zakresie znajomości języka obcego. 

Z uwagi na to, że WZ i ZWL w Hajnówce prowadzić będą na kierunku Inżynieria meblarstwa studia I stopnia 

o profilu praktycznym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, należy podkreślić, iż proces 

kształcenia umożliwia uzyskanie takich samych efektów kształcenia na każdej z tych form studiów. 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria meblarstwa są zgodne z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 

r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz z charakterystykami drugiego stopnia określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy (Rozporządzenie z dnia 26 września 2016, poz. 1594). 
Objaśnienie oznaczeń do tabeli 4.1.: 

a) Kolumna „Symbol efektu”: 

IM - efekty kierunkowe dla kierunku Inżynieria meblarstwa 

1 - studia pierwszego stopnia 

W - wiedza 

U - umiejętności 

K - kompetencje społeczne 

01, 02, 03... - numer efektu kształcenia 

b) Kolumna „Odniesienie do charakterystyk I i II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla obszaru 

kształcenia w zakresie nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz dla kwalifikacji 

obejmujących kompetencje inżynierskie”: 

P6 - szósty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 

S - charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

W - wiedza 

G - głębia i zakres 

K - kontekst 

U - umiejętności 

W - wykorzystanie wiedzy 

K - komunikowanie się 

O - organizacja pracy 

U - uczenie się 



K - kompetencje społeczne 

K - krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R - rola zawodowa 

Przykładowo: 

P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego, wiedza - kontekst 

P6S_UU = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego, umiejętności - uczenie się 

P6S_KR = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego, kompetencje społeczne - rola zawodowa 

 

 
 

 



 

 

Tabela 4.1. Efekty kształcenia na kierunku Inżynieria meblarstwa, studia I stopnia, inżynierskie o profilu praktycznym i ich 

odniesienie do charakterystyk I i II stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla obszaru kształcenia w zakresie nauk 

technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie 

Symbol 
efektu 

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 
meblarstwa. 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku Inżynieria meblarstwa absolwent: 

Odniesienie do charakterystyk 
I i II stopnia poziomu 6 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla obszaru 
kształcenia w zakresie nauk 

technicznych, nauk rolniczych, 
leśnych i weterynaryjnych oraz 
dla kwalifikacji obejmujących 

kompetencje inżynierskie 
 WIEDZA 

IM1_W01 ma pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki oraz 

nauk pokrewnych właściwych dla kierunku inżynierii meblarstwa 

P6S_WG 

IM1_W02 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 

uwarunkowań działalności inżynierskiej, związaną z kierunkiem 

inżynieria meblarstwa 

P6S_WK 

IM1_W03 zna podstawowe metody, techniki, materiały, narzędzia i 

technologie inżynierskie oraz współczesne systemy informatyczne 

wykorzystywane przy rozwiązywaniu zadań w zakresie inżynierii 

meblarstwa 

P6S_WG 

IM1_W04 ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, urządzeń i 

systemów technicznych oraz wiedzę związaną z uruchamianiem, 

sterowaniem i utrzymaniem produkcji meblarskiej 

P6S_WG 

IM1_W05 ma wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych oraz 

podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów 

informacji patentowej 

P6S_WK 

IM1_W06 zna zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form indywidualnej 

przedsiębiorczości oraz zarządzania, w tym zarządzania jakością, 

wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla procesów przetwarzania drewna i 

innych materiałów wykorzystywanych w meblarstwie 

P6S_WK 

IM1_W07 posiada wiedzę o narzędziach, materiałach, złożonych systemach 

technicznych i technologiach typowych dla inżynierii meblarstwa 

oraz o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego w kontekście 

zrównoważonej produkcji mebli 

P6S_WG 

IM1_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę 

obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu systemowego 

podejścia do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz 

infrastruktury transportowej, magazynowej oraz informatycznej 

P6S_WG 

IM1_W09 wykazuje się znajomością stylów i trendów w meblarstwie, 

opartych na metodach tradycyjnych i rozwiązaniach innowacyjnych 

P6S_WG 

 



UMIEJĘTNOŚCI 

 

 

IM1_U01 posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i 

wykorzystania informacji z literatury, baz danych oraz innych 

właściwie dobranych źródeł w obszarze inżynierii meblarstwa 

P6S_UW, P6S_UU 

IM1_U02 posiada umiejętność precyzyjnego komunikowania się w zakresie 

tematyki inżynierskiej z różnymi podmiotami, w formie werbalnej, 

pisemnej i graficznej oraz potrafi - przy formułowaniu i 

rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich złożone 

oddziaływania systemowe i pozatechniczne 

P6S_UW, P6S_UO 

IM1_U03 stosuje podstawowe technologie informatyczne, potrafi planować i 

przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 

komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

P6S_UW 

IM1_U04 wykonuje zadania inżynierskie o charakterze praktycznym z zakresu 

inżynierii meblarstwa, potrafi wykorzystać do ich formułowania i 

rozwiązywania metody analityczne, symulacyjne oraz 

eksperymentalne; prawidłowo interpretuje rezultaty i formułuje 

wnioski. 

P6S_UW 

IM1_U05 dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk oraz posiada zdolność 

podejmowania decyzji i realizacji działań, z wykorzystaniem 

odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, 

wpływających na proces projektowania, produkcji, jakość produktów, 

zdrowie ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych 

P6S_UW, P6S_UO 

IM1_U06 wykazuje znajomość oceny przydatności i zastosowania typowych 

technik, metod i narzędzi oraz ich optymalnego wykorzystania do 

rozwiązywania prostych zadań inżynierskich o charakterze 

praktycznym, właściwych dla meblarstwa 

P6S_UW 

IM1_U07 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, wystąpień 

ustnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim i języku 

obcym (dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego) z zakresu inżynierii meblarstwa 

P6S_UK 

IM1_U08 ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym 

oraz zna i stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy 

P6S_UW, P6S_UO 

IM1_U09 potrafi dokonać wstępnej analizy uwarunkowań społecznych, 

ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych aspektów 

podejmowanych działań inżynierskich 

P6S_UW 

IM1_U10 potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań 

technicznych oraz wybrać odpowiednie rozwiązanie (w tym 

niekonwencjonalne) zadania inżynierskiego 

P6S_UW 

IM1_U11 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować i 

przygotować proces produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży z 

wykorzystaniem odpowiednio dobranych urządzeń, obiektów,  

P6S_UW, P6S_UO 

 



 

 

 systemów i usług w zakresie meblarstwa  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 

IM1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym ma 

świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie 

wykonywanego zawodu 

P6S_UU 

IM1_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role oraz prawidłowo wskazuje priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 

P6S_KK 

IM1_K03 ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 

odpowiedzialności za produkcję meblarską wysokiej jakości, 

wpływającą na otoczenie i na stan środowiska naturalnego oraz 

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej 

P6S_KO 

IM1_K04 ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki oraz rozstrzygać 

dylematy związane z wykonywaniem pracy zawodowej 

P6S_KK 

IM1_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz innowacyjny P6S_KO 

 


