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Efekty uczenia się dla kierunku agroleśnictwo 

 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Przyrodniczy 

Nazwa kierunku: agroleśnictwo 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia) 
Studia I stopnia 

Profil kształcenia: 

(profil ogólnoakademicki, praktyczny) 
ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: 

inżynier  

Poziom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji: (poziom 6, poziom 7) 

poziom 6 

Dziedzina/dziedziny nauki do których 
przyporządkowany jest kierunek: 

dziedzina - nauki rolnicze  
 

Dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których 
odnoszą się efekty uczenia się: 

dyscypliny   - rolnictwo i ogrodnictwo  53,4% 
                    - nauki leśne                    46,6% 
 

Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Absolwent kierunku agroleśnictwo 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 
uniwersalnych 

pierwszego stopnia na 
poziomie 6 lub 7 PRK 

zna i rozumie: 

w zaawansowanym stopniu  
- fakty, teorie, metody i zjawiska oraz złożone zależności między nimi  
z zakresu rolnictwa, gospodarki leśnej, kształtowania i ochrony środowiska, 
biologii i ekologii oraz wpływu działalności człowieka na środowisko  
i wykorzystanie w nim naturalnych procesów dla osiągnięcia korzyści 
zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska, 
- różnorodne złożone uwarunkowania prowadzonej działalności związanej  
z wykorzystaniem wiedzy rolniczej i leśnej w zakresie agroleśnictwa   

P6U_W  

potrafi: 

wykorzystać posiadaną wiedzę, 
- innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone                            
i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywanych warunkach 
dotyczących działalności w środowisku przyrodniczym i rolniczym, poprzez 
właściwy dobór źródeł informacji, metod, technik i urządzeń w zakresie 
agroleśnictwa, 
- planować i organizować pracę indywidualną i w zespole oraz własne 
uczenie się przez całe życie, 
- komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii stosowanej                  
w agroleśnictwie oraz uzasadniać swoje stanowisko, także w języku obcym 

P6U_U  

jest gotów do:  

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
- dbania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania                           
w środowisku pracy, tj. w prowadzeniu działalności gospodarczej                     
i pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w sposób 
przedsiębiorczy niezależnie od pełnionej roli zawodowej 
- samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, 

P6U_K  



zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy w oparciu o 
posiadaną wiedzę i umiejętności oraz opinie ekspertów, 
- odpowiedzialności za skutki tych działań w wymiarze etycznym, 
ekonomicznym i prawnym   

Absolwent kierunku agroleśnictwo posiada 

 
Symbol Wiedza: 

zna i rozumie 

Odniesienie do 
charakterystyki drugiego 
stopnia efektów uczenia się 
dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 PRK  – kod 
składnika opisu PRK dla 
Szkolnictwa Wyższego 

K_W01 
Zna i rozumie teorie z zakresu nauk ścisłych i biologicznych oraz 
nauk pokrewnych, dostosowane do studiowania na kierunku 
agroleśnictwo 

P6S_WG_PO 

K_W02 
Zna i rozumie zjawiska i procesy kształtujące zależności 
pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją rolniczą 
 i leśną w  systemach agroleśnych 

P6S_WG_PO 
P6S_WG_Inz 

K_W03 
Zna i rozumie problemy właściwe dla agroleśnictwa oraz ich 
powiązania z innymi dyscyplinami nauk rolniczych, ścisłych 
i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych 

P6S_WG_PO 
 

K_W04 
Zna i rozumie metody analizy i oceny zjawisk i procesów 
zachodzących w środowisku przyrodniczym, gospodarce leśnej 
i produkcji rolniczej 

P6S_WG_PO 
P6S_WG_ Inz 

K_W05 

Zna uwarunkowania etyczne i prawne dotyczące produkcji 
rolniczej, gospodarki leśnej, ochrony środowiska i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także związane z prawem 
autorskim i ochroną własności przemysłowej, bezpieczeństwem 
i higieną pracy 

P6S_WG_PO 
P6S_WK_PO 

 
 

K_W06 

Zna i rozumie współczesne problemy dotyczące zachowania 
bioróżnorodności, racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych, ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowania 
krajobrazu, odnawialnych źródeł energii w warunkach 
zrównoważonego rozwoju 

P6S_WG_PO 
P6S_WK_PO 

 

K_W07 
Zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku i marketingu 
produktów rolnych i leśnych, oraz znaczenia obszarów wiejskich 
dla rozwoju różnych form turystyki 

P6S_WG_PO 
P6S_WK_ Inz 

 

K_W08 
Zna i rozumie zasady planowania przestrzennego w systemach 
agroleśnych, utrzymania infrastruktury oraz doboru właściwej 
technologii produkcji w gospodarstwach rolniczych i leśnych.  

P6S_WG_PO 
P6S_WG_Inż 

K_W09 
Zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 
powiązanych z działalnością rolniczą i leśną sprzyjającym 
przyrodzie i środowisku 

P6S_WG_PO 
P6S_WK_ Inz 

Umiejętności: potrafi 

K_U01 
Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi 
w naukach rolniczych, potrafi analizować zjawiska i procesy 
zachodzące w systemach agroleśnych 

P6S_UW_PO 
P6S_UW_ Inz 

K_U02 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe, proste 
eksperymenty i pomiary oraz interpretować uzyskane wyniki 
i formułować wnioski 

P6S_UW_PO 
P6S_UW_ Inz 

 

K_U03 

Potrafi identyfikować i podejmować działania służące 
rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej 
i dobrostanu zwierząt, gospodarki leśnej, ochrony środowiska 
 i zarządzania systemami agroleśnymi zgodnie z zasadami 

P6S_UW_PO 
P6S_UW_ Inz 



zrównoważonego rozwoju 

K_U04 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do planowania i 
realizowania zadań inżynierskich w zakresie gospodarki 
agroleśnej, dobierać optymalne technologie produkcji w 
systemach agroleśnych z uwzględnieniem jakości środowiska 

P6S_UW_PO 
P6S_UW_ Inz 

K_U05 
Potrafi dokonać oceny ekonomicznej prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz stosować przepisy prawa 

P6S_UW_PO 
P6S_UW_Inż 

K_U06 
Potrafi przygotować i prezentować zagadnienia związane 
z gospodarką rolniczą i leśną oraz prowadzić twórczą dyskusję 
w tym zakresie 

P6S_UW_PO 
P6S_UW_ Inz  
P6S_UK_PO 

K_U07 
Potrafi posługiwać się językiem obcym i wykorzystać 
specjalistyczną terminologię z zakresu dyscyplin naukowych 
związanych z agroleśnictwem 

P6S_UK_PO 
 

K_U08 
Potrafi aktualizować wiedzę w oparciu o różne źródła oraz stale 
doskonalić swoje umiejętności 

P6S_UW_PO 
P6S_UU_PO 

 

K_U09 
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole 
współdziałając w nim z innymi osobami     

P6S_UO_PO 
P6S_UW_ Inz 

 

kompetencje społeczne: jest gotów do 

K_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
i podnoszenia kompetencji zawodowych  

P6S_KK_PO 
 

K_K02 Jest gotów dbać o stan środowiska naturalnego 
P6S_KK_PO 
P6S_KO_PO 

 

K_K03 
Jest gotów dbać o tradycje i dorobek zawodu, prawidłowo 
identyfikować i rozstrzygać problemy związane z jego 
wykonywaniem 

P6S_KR_PO 
 
 

K_K04 
Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy 
własnej  i współpracowników oraz reagowania w stanach 
zagrożenia  

 
P6S_KO_PO 
P6S_KR_PO 

 

K_K05 

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności 
w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny w organizacjach 
o różnej strukturze wewnętrznej, w zależności od jego funkcji 
i powierzonych zadań 

P6S_KO_PO 
P6S_KR_PO 

 

K_K06 
Jest gotów do prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie 
planowania i realizacji inwestycji oddziałujących na  środowisko 

P6S_KO_PO 
 

 

W przypadku uwzględniania efektów uczenia właściwych dla danego profilu kształcenia lub efektów  

umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich proponuje się następujące zapisy: 

PO – przy kierunkach o profilu ogólnoakademickim, 

PP – przy kierunkach o profilu praktycznym, 

Inz – przy kierunkach uwzględniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie. 

UWAGA 



� Przy kierunkach studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 

inżyniera należy uwzględnić pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich 

Np.: w opisie efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym odnosimy się do 

zakresu i głębi wiedzy, to stosujemy zapis z rozszerzeniem kodu: P6S_WG_PP, jeżeli uwzględniamy 

efekty, umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, to stosujemy zapis z rozszerzeniem kodu 

P6S_WG_Inz 


