
Załącznik do Uchwały Nr 85/2019 Senatu UKSW  

z dnia 23 maja 2019 r. 

         Ochrona  Dóbr Kultury i Środowiska 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk 
humanistycznych   

 
nauki o sztuce  
 
filozofia  
 

54 
 
5 

Dziedzina nauk ścisłych i 
przyrodniczych  

nauki biologiczne 26 

Dziedzina nauk społecznych  

 
nauki o zarządzaniu i jakości 
 
nauki prawne  

 
10 
 
5 

 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego 

stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz środowiska należy do istotnych elementów polityki państwa 

realizowanych od poziomu gminy po jednostki centralne (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Środowiska). Ponadto problematyka ta jest przedmiotem działania 

licznych organizacji. Przeprowadzone badania takie jak np. ."Polacy wobec dziedzictwa. Raport z 

badań społecznych", Warszawa 2017 wskazują na sięgające blisko 80% społeczeństwa 

zainteresowanie tą problematyką. Wiąże się to z szerokimi potrzebami rynku pracy na specjalistów w 

tym zakresie. Celem kierunku jest kształcenie osób mogących podjąć pracę w placówkach związanych 

z ochroną zabytków i przyrody, w samorządach różnego szczebla, a także w muzeach, służbach i 

przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną 

przyrody, instytucjach public relations  oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami efektów kształcenia absolwenci 

kierunku nabędą i uporządkują podstawową wiedzę dotyczącą historii kultury, terminologii 

zawodowej, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury w tym aspektów prawnych oraz możliwości 

jakie niosą nowe technologie. Wiedza ta pogłębiona zostanie na specjalistycznych zajęciach 

prowadzonych w ramach fakultetów, gdzie studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy w obszarze 

ekologii, prawa ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, dokumentacji i popularyzacji, a także 

zarządzania dziedzictwem.  

  

  



Symbol efektu 
uczenia się 

Wiedza 
absolwent zna i rozumie: 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

6 PRK 

ODKiŚ1_W01 
Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w 
tym w konserwacji zabytków. P6U_W 

ODKiŚ1_W02 
Zna terminologię używaną w ochronie przyrody. Rozumie 
podstawowe zjawiska przyrodnicze. P6U_W 

ODKiŚ1_W03 

Zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr 
kultury, nauk o sztuce, z uwzględnieniem problematyki konserwacji i 
archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju 
sztuki od starożytności do współczesności. 

P6U_W 

P6S_WG 

ODKiŚ1_W04 

Zna i rozumie elementarne zasady inwentaryzacji i digitalizacji w 
instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i 
powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach. 

P6U_W 

P6S_WG 

ODKiŚ1_W05 

W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony dóbr 
kultury i historii sztuki zna i rozumie elementarne fakty  oraz 
zależności między nimi. 

P6U_W 

P6S_WG 

ODKiŚ1_W06 

W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony 
środowiska zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia oraz zależności 
między nimi. 

P6U_W 

P6S_WG 

ODKiŚ1_W07 

Zna i rozumie elementarne regulacje prawne i dobre praktyki w 
zakresie prawa autorskiego, prawa ochrony przyrody, prawa ochrony 
zabytków 

P6U_W 

P6S_WG 

ODKiŚ1_W08 

Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i zasad działań 
administracyjnych oraz zasady bezpieczeństwa w zarządzaniu 
instytucjami związanymi z ochroną szeroko pojętej kultury i ochrony 
środowiska. 

P6U_W 

P6S_WG 

ODKiŚ1_W09 

Ma  elementarną wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i 
koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po 
współczesność oraz rozumie zależności między nimi, a także rozumie 
elementarne fakty i pojęcia w obszarze norm etycznych  
obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz 
ochronie zabytków. 

P6U_W 

P6S_WG 

Symbol efektu 
uczenia się 

Umiejętności 
absolwent potrafi: 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

6 PRK 

ODKiŚ1_U01 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i 
analizowania zabytków. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 



ODKiŚ1_U02 
Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą 
terminologię używaną w ochronie dziedzictwa kulturowego. 

P6U_U 
P6S_UW 

ODKiŚ1_U03 
Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą 
terminologię używaną w ochronie dziedzictwa przyrodniczego. 

P6U_U 
P6S_UW 

ODKiŚ1_U04 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach 
związanych z ochroną dóbr kultury w tym z działalnością oświatową i 
popularyztorską. 

  P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 

ODKiŚ1_U05 
Ma umiejętności językowe w zakresie dóbr kultury i środowiska, 
zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UU 

ODKiŚ1_U06 

Posiada umiejętność współdziałania ze służbami cywilnymi, 
wojskowymi, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i 
urzędnikami państwowymi w zakresie przeciwdziałania sytuacjom 
zagrażającym dziedzictwu kulturowemu, także w kontekście 
analizowania zjawisk społecznych. 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UO 

ODKiŚ1_U07 
Ma umiejętności językowe w zakresie dóbr kultury i środowiska, 
zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UU 

ODKiŚ1_U08 
Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych 
specjalistów sprawnie podejmować działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 

  P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UU 

ODKiŚ1_U09 

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na 
temat dóbr kultury, a także  skonstruować logiczne wypowiedzi w 
mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr 
kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i 
poprawnie opracowanymi fotografiami. 

  P6U_U 
P6S_UW 

Symbol efektu 
uczenia się 

Kompetencje społeczne 

absolwent jest gotów do: 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

6 PRK 

ODKiŚ1_K01 
Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr 
kultury i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji 
specjalistycznych w codziennej działalności. 

P6U_K 
P6S_KK 

ODKiŚ1_K02 
Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i 
konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności. 

P6U_K 
P6S_KK 

ODKiŚ1_K03 Ma poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok. 
P6U_K 
P6S_KK 

  



3. Program studiów  

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0222 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 2190 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
90 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 78 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
3 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny 

nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do 

dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy  

Opis realizacji programu 

Program realizowany jest w trybie 6 semestrów. Program studiów podzielony jest na zajęcia 
obligatoryjne oraz fakultatywne. W ramach zajęć obligatoryjnych w programie ujęte są grupy 
przedmiotów pozwalająca na uzyskanie i uporządkowanie wiedzy podstawowej z zakresu dóbr 
kultury i ochrony środowiska. Na roku II przewidziane są 3 grupy zajęć fakultatywnych (Podstawy 
prawne ochrony środowiska i dóbr kultury, Ekologia i Zarządzanie środowiskiem), z których 
student musi wybrać 2 (min. 18 pkt ECTS), na roku III 4 grupy zajęć (Rewitalizacja zabytków, 
Dokumentacja i inwentaryzacja, Działalność oświatowa i popularyzatorska, Podstawy konserwacji 
dzieł sztuki i zieleni), z których student musi wybrać min. 3 (21 pkt ECTS). Ponadto student musi 
odbyć 60 g. na II i 60 g na III roku wykładu monograficznego w języku polskim i  60 g  w języku 
obcym, a także 90 g praktyk zawodowych (3 pkt ECTS). Wymagany jest również udział w 
wykładach (5 pkt ECTS) ogólnouczelnianych w dziedzinie nauk społecznych. Uzupełnieniem toku 
studiowania jest uczestnictwo w szkoleniu z BHP oraz udział w zajęciach WF. Studenci na III roku 
uczestniczą w wybranym przez siebie seminarium. Informacje dotyczące zasad i form odbywania 
praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący 
załącznik do programu studiów.         
      

  



4. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 
w trakcie całego cyklu kształcenia 
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Przedmioty obligatoryjne 
 

 

1 I 1 i 2 Terminologia (grupa zajęć) polski wykład / ćwiczenia 
ODKiŚ1_W01 

ODKiŚ1_U01 
zaliczenie na ocenę 180 12 

2 I 1 i 2 
Historia sztuki starożytnej i średniowiecznej 

(grupa zajęć) 
polski 

wykład / ćwiczenia 

/ konwersatorium 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_U09 

ODKiŚ1_K03 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 7 

3 I 1i 2 
Wprowadzenie do ekologii i ochrony 

środowiska (grupa zajęć) 
polski wykład / ćwiczenia 

ODKiŚ1_W09 

ODKiŚ1_U03 

ODKiŚ1_U09 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
135 11 

4 I 1 i 2 
Materialne i niematerialne dziedzictwo 

kulturowe (grupa zajęć) 
polski 

wykład / ćwiczenia 

/ konwersatorium 
ODKiŚ1_W03 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 9 

5 I 1 i 2 
Wprowadzenie do konserwacji zabytków 

(grupa zajęć) 
polski 

wykład / 

konwersatorium 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_K03 

egzamin 30 5 



6 I 1 Kultura i techniki studiowania polski konwersatorium ODKiŚ1_U09 zaliczenie na ocenę 15 1 

7 I 1i2 Lektorat z obcego języka nowożytnego j. obcy ćwiczenia ODKiŚ1_W07 zaliczenie na ocenę 60 4 

8 II 3 
Metody badań i dokumentacji dóbr kultury 

materialnej (grupa zajęć) 
polski 

wykład / ćwiczenia 

/ konwersatorium 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_U02 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
180 14 

9 II 3 Historia sztuki nowożytnej (grupa zajęć) polski wykład / ćwiczenia 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_U09 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
60 5 

10 II 3 i 4 Historia ogrodów i założeń zieleni polski wykład 
ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_K03 

zaliczenie na ocenę / 

egzamin 
60 5 

11 II 3 i 4 
Historia systemów, problemów i idei 

filozoficznych 
polski wykład 

ODKiŚ1_W09 

ODKiŚ1_K01 

ODKiŚ1_K02 

ODKiŚ1_K03 

egzamin 60 4 

12 II 3 i 4 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia 
  

60 0 

13 II 3 Ochrona własności intelektualnej polski konwersatorium ODKiŚ1_W07 zaliczenie na ocenę 15 1 

14 II 3 i 4 Lektorat języka łacińskiego polski lektorat 
ODKiŚ1_W01 

ODKiŚ1_W02 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
60 4 



15 II 3 Lektorat z obcego języka nowożytnego   j. obcy ćwiczenia ODKiŚ1_W07 zaliczenie na ocenę 30 2 

16 II 4 Lektorat z obcego języka nowożytnego  j. obcy ćwiczenia ODKiŚ1_W07 egzamin pisemny 30 4 

17 III 5 Seminarium licencjackie polski seminarium 

ODKiŚ1_W05  

ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_U04 

ODKiŚ1_U09 

zaliczenie na ocenę 30 4 

18 III 5 Historia sztuki XIX-XXI wiek polski wykład / ćwiczenia 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_U09 

ODKiŚ1_K03 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
60 3 

19 III 5 Praktyki zawodowe polski praktyki 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_U09 

ODKiŚ1_K03 

zaliczenie na ocenę 90 3 

20 III 5 Ochrona dóbr kultury (grupa zajęć) polski 
wykład / ćwiczenia 

/ konwersatorium 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_W05 
egzamin 135 10 

21 III 5 Historia i teoria konserwacji (grupa zajęć) polski wykład 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W09 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_K03 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 9 



22 III 6 Seminarium licencjackie polski seminarium 

ODKiŚ1_W05  

ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_U04 

ODKiŚ1_U09 

zaliczenie na ocenę/ 

złożenie pracy 

dyplomowej 

30 6 

Łącznie  123 

Zajęcia do wyboru przez studenta 

1 II 3 i 4 
 Zasady prawne i bezpieczeństwo w 

ochronie środowiska i dóbr kultury     
polski 

wykład / 

konwersatorium 

ODKiŚ1_W07 

ODKiŚ1_W08 

ODKiŚ1_U06 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 9 

2 II 3 i 4 Ekologia polski wykład / ćwiczenia 
ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_U03  

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
120 9 

3 II 3 i 4 Zarządzanie środowiskiem polski wykład / ćwiczenia 
ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_W08  

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 9 

4 III 5 i 6 Rewitalizacja zabytków polski wykład / ćwiczenia 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W09 

ODKiŚ1_U01 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 7 

5 III 5 i 6 Konserwacja dzieł sztuki i zieleni polski 
wykład / 

konwersatorium 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W09  

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 7 

6 III 5 i 6 Dokumentacja i inwentaryzacja polski wykład / ćwiczenia 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W04 

ODKiŚ1_U01 

ODKiŚ1_U02 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 7 

7 III 5 i 6 Działalność oświatowa i popularyzatorska polski wykład 
ODKiŚ1_U04 

ODKiŚ1_U05 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
90 7 



8 II 3 i 4 Wykład monograficzny w języku polskim  polski wykład 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_U02   

zaliczenie na ocenę 60 4 

9 III 5 i 6 Wykład monograficzny w języku polskim polski wykład 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_U02   

zaliczenie na ocenę 60 4 

10 III 5 i 6 Wykład monograficzny w języku obcym j. obcy wykład 

ODKiŚ1_W03 

ODKiŚ1_W05 

ODKiŚ1_W06 

ODKiŚ1_U02   

zaliczenie na ocenę 60 6 

11 II 4 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski ćwiczenia ODKiŚ1_U05 zaliczenie na ocenę 60 6 

12 I 1 i 2 Zajęcia z obszaru nauk społecznych polski wykład ODKiŚ1_W09 zaliczenie na ocenę 30 5 

 

  



Załącznik do Programu studiów 

 


