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WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
Sylwetka absolwenta  I stopień kształcenia

Kierunek Ogrodnictwo
Absolwent I stopnia kierunku Ogrodnictwo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii
produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie
ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w
odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent zna metody
analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami
w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje. Posiada umiejętność przetwarzania danych
korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się
językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego
prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie
owocowo-warzywnym, w bankach, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz
rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych
gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin,
instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i
upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją
terenów zieleni.
Specjalność: Ogrodnictwo z Marketingiem
Absolwent specjalności Ogrodnictwo z Marketingiem, oprócz wszystkich umiejętności definiowanych
przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, potrafi samodzielnie zarządzać gospodarstwem
ogrodniczym z zachowaniem zasad etyki ogrodniczej oraz z zastosowaniem nowych rozwiązań
technicznych pozwalających na osiągnięcie wysokiej jakości produktów ogrodniczych dostosowanych
do europejskich standardów. Jest wszechstronnie przygotowany w trzech podstawowych gałęziach
ogrodnictwa: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo oraz rośliny ozdobne. Potrafi prowadzić
gospodarstwo ogrodnicze w sposób efektywny z racjonalnym wykorzystaniem reguł marketingu,
rachunkowości oraz zasad agrotechniki, warunkujących osiągnięcie wysokich standardów
jakościowych produktów ogrodniczych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, przy zachowaniu
niezdegradowanego środowiska przyrodniczego.
Specjalność: Agroekologia i Ochrona Roślin
Absolwent specjalności Agroekologia i Ochrona Roślin, oprócz wszystkich umiejętności
definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo, jest przygotowany do
prowadzenia produkcji ogrodniczej metodami bezpiecznymi dla środowiska i konsumenta (rolnictwo
zrównoważone), posiada znajomość wymaganych aktów prawnych w tym zakresie, obowiązujących
w krajach Unii Europejskiej. Absolwent ma wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów
występowania i rozwoju agrofagów, umie rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz
podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Posiada umiejętności wykorzystania w
produkcji ogrodniczej ważnych metod ochrony roślin przed agrofagami (intensywna ochrona roślin).
Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego,
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zna przyczyny jego degradacji, możliwości zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych
rolniczo i przyrodniczo. Rozumie potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego, zna
ogólne zasady i przepisy o kwarantannie w hodowli i wymianie produktów rolniczych obowiązujące w
Polsce i krajach Unii Europejskiej. Absolwent zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków
ochrony roślin. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w służbach fitosanitarnych, w
jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin,
w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako kontroler obrotu i konfekcjonowania
środków ochrony roślin oraz w doradztwie rolniczym.
Specjalność: Sztuka Ogrodowa*
Absolwent specjalności Sztuka Ogrodowa posiada podstawową znajomość metod, technik,
materiałów pielęgnacyjnych i konserwatorskich i przepisów branżowych w projektowaniu,
kształtowaniu i pielęgnacji środowiska przyrodniczego, zna rośliny ozdobne oraz ich wymagania
siedliskowe i funkcjonalne, właściwie dobiera je w terenach zieleni. Ma podstawową wiedzę i
umiejętności z zakresu zagospodarowania terenów zieleni, wykonywania badań studialnych,
opracowań projektowych i realizacji w zakresie terenów zieleni - miejskiej i wiejskiej, parków i
ogrodów w obiektach użyteczności publicznej, cmentarzy, obiektów turystycznych, wielofunkcyjnych
ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów rolniczych, oceny oddziaływania inwestycji
komunalnych.
*od roku akademickiego 2015/2016 kierunek studiów Sztuka Ogrodowa
Specjalność: Bioinżynieria
Absolwent specjalności Bioinżynieria, oprócz wszystkich umiejętności definiowanych przez
kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, dysponuje podstawową wiedzą teoretyczną z
zakresu biologii komórki, genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz biotechnologii i jej
zastosowań we współczesnej hodowli roślin i nasiennictwie. Posiada umiejętności w posługiwaniu się
metodami konwencjonalnymi i biotechnologicznymi doskonalenia roślin uprawnych. Zna techniki:
mikroskopowe, analiz molekularnych i modyfikacji genetycznych, kultur tkankowych, produkcji
nasiennej oraz możliwości ich wykorzystania w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Posiada
wiedzę pozwalającą na pracę m.in. w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się
biotechnologią roślin, stacjach oceny odmian i inspekcji nasiennej.
Specjalność: Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne*
Absolwent specjalności Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne, oprócz wszystkich umiejętności
definiowanych przez kierunkowe efekty kształcenia dla Ogrodnictwa, ma wiedzę dotyczącą substancji
biologicznie czynnych w roślinach leczniczych, w tym także w owocach i warzywach. Zna znaczenie
roślin w lecznictwie i żywieniu, a także ich rolę w podnoszeniu jakości i kultury życia człowieka.
Dysponuje wiedzą z zakresu oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, zgodnie
ze stawianymi im wymogami i nowoczesnymi trendami w żywieniu człowieka. Posiada umiejętności
kształtowania założeń ogrodowych, stwarzających takie otoczenie i środowisko życia człowieka, które
służyć będzie polepszaniu jego stanu zdrowia w sensie fizycznym i psychicznym.
*od roku akademickiego 2016/2017 kierunek studiów Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Kierunek Biotechnologia
Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do
posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w
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pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W
trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na
biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii
molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii
bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych,
cytogenetyki, prawa i etyki.
Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej
w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań,
analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych
działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w
ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną
wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Sztuka Ogrodowa
Absolwent pierwszego stopnia kierunku Sztuka Ogrodowa posiada wiedzę, umiejętności oraz
kompetencje społeczne, które pozwolą mu podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze
ogrodnictwa ozdobnego na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Na studiach zdobywa
wiedzę i umiejętności w zakresie nauk ogrodniczych, inżynieryjnych oraz plastycznych. Zna
przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz
pielęgnacji ogrodów różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie.
Otrzymuje wiedzę i zdobywa umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia
nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym. Właściwie
wykorzystuje rośliny w terenach zieleni, ponieważ posiada rzetelną wiedzę na temat różnych grup
roślin ozdobnych, począwszy od ich identyfikacji taksonomicznej, wymagań siedliskowych, przez
wartość biologiczną i dekoracyjną oraz dotyczącą oceny ich zmienności w sezonie wegetacyjnym, co
daje mu podstawę do prawidłowych działań projektowych i pielęgnacyjnych. Jest przygotowany do
inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych.
Znajomość zasad projektowania, a także sprawne posługiwanie się technikami rysunkowymi oraz
programami komputerowymi pozwala absolwentowi Sztuki Ogrodowej kompetentnie
przeprowadzać prace projektowe i skutkuje powstaniem profesjonalnych realizacji w terenach
zieleni. Absolwent jest ekspertem w zakresie wykorzystania produktów ogrodniczych do poprawy
estetyki otoczenia i podniesienia jakości życia. Zna materiał roślinny oraz teorię kompozycji
niezbędne do zagospodarowania przestrzeni zamkniętych, zarówno publicznych jak i prywatnych.
Umiejętnie wykorzystuje rośliny w aranżacjach florystycznych do uatrakcyjnienia wnętrz i poprawy
zdrowia w: urzędach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i inny obiektach ogólnie
dostępnych. Ma rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania badań studialnych,
opracowań projektowych i ich realizacji. Potrafi spożytkować swoją wiedzę w aranżowaniu parków i
ogrodów miejskich oraz wiejskich, niedużych wnętrz przestrzeni publicznej (place, skwery, szlaki
komunikacyjne), ogrodów przydomowych, zagospodarowania terenów agroturystycznych oraz
cmentarzy.
Absolwent Sztuki Ogrodowej może rozpocząć i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą albo
podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, w
firmach developerskich, urzędach administracji. Może zajmować się rozmnażaniem i produkcją roślin
ozdobnych, ich sprzedażą oraz obrotem. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć
hortiterapeutycznych w zespole rehabilitacyjnym. Może także zajmować się działalnością florystyczną
w szerokim zakresie.
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Kierunek Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych
Absolwent pierwszego stopnia kierunku Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych potrafi
wykorzystać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i
innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym, w celu poprawy jakości życia człowieka.
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie produkcji roślin leczniczych i
prozdrowotnych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Zna
podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót
surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Potrafi
wykorzystać nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca
roślinnego oraz jego standaryzacji, a także umie zarządzać jakością surowca. Potrafi dostosować
swoje działania w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych do wymagań prawnych i
rynkowych. Zna biologiczne podstawy aktywności roślinnych surowców terapeutycznych i
prozdrowotnych oraz umie prawidłowo ocenić ich zastosowanie w diecie. Posiada podstawową
wiedzę z zakresu farmakognozji, towaroznawstwa zielarskiego oraz obrotu produktami leczniczymi.
Jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii roślin leczniczych i
prozdrowotnych oraz wykorzystywania jej do wspierania praktyki, poprzez działalność doradczą i
popularyzatorską. Zna narzędzia i techniki pozwalające skutecznie realizować zadania związane z
wykonywaniem zawodu, w tym techniki informatyczne służące do pozyskiwania i przetwarzania
informacji, analizy i wizualizacji danych. Posługuje się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie
biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w
zakresie nauk przyrodniczych.
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