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UNIWERSYTET ROLNICZY 

 

IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA 
 

Efekty kształcenia dla programu kształcenia 

Zarządzenie Rektora UR w Krakowie nr 26/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. 

 

Kierunek:  Ogrodnictwo 
Specjalność: Ogrodnictwo z Marketingiem 

 Agroekologia i Ochrona Roślin 
 Sztuka Ogrodowa 
 Bioinżynieria 
 Rośliny Lecznicze i Prozdrowotne 

Stopień kształcenia:  I (inżynierski) 
Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 
 
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

Forma studiów:  
stacjonarne / niestacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
inżynier 

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia:  
studia jednoobszarowe, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych  

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:  
dziedzina nauki: Nauki Rolnicze 
dyscyplina naukowa: Ogrodnictwo 

 
Objaśnienia stosowanych oznaczeń: 

R  – efekty kształcenia w obszarze nauk rolniczych 
Inz  – efekty kształcenia w celu uzyskania kompetencji inżynierskich 
OGR  – kierunkowe efekty kształcenia (Ogrodnictwo) 
1  – studia I stopnia 
A  – profil ogólnoakademicki 
W  – kategoria wiedzy 
U  – kategoria umiejętności 
K  – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

  



2 
 

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich 

Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ogrodnictwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Ogrodnictwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzącego 
do uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

WIEDZA 

OGR1_W01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii 
oraz nauk pokrewnych, niezbędną do zrozumienia 
biologicznych i technicznych podstaw produkcji roślinnej 

R1A_W01  

OGR1_W02 
Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii roślin, obejmującą 
anatomię i morfologię, fizjologię, biologię rozwoju, genetykę 
oraz taksonomię 

R1A_W01  

OGR1_W03 
Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii wybranych grup 
zwierząt, obejmującą anatomię i morfologię, biologię 
rozwoju oraz taksonomię 

R1A_W01  

OGR1_W04 
Ma podstawową wiedzę na temat procesów biochemicznych 
i fizjologicznych zachodzących w komórkach roślinnych 

R1A_W01  

OGR1_W05 
Ma podstawową wiedzę na temat roli produktów 
ogrodniczych w żywieniu człowieka i profilaktyce chorób 

R1A_W01 
R1A_W05 

InzA_W03 

OGR1_W06 
Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną  
w zakresie produkcji ogrodniczej i kształtowania terenów 
zieleni 

R1A_W02 
InzA_W03 
InzA_W04 

OGR1_W07 

Ma wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, 
ochrony własności intelektualnej zna normy i wytyczne 
projektowania prostych systemów, obiektów i konstrukcji 
stosowanych w ogrodnictwie lub ich  
elementów 

R1A_W02     
R1A_W08 

InzA_W03 

OGR1_W08 

Ma ogólną wiedzę na temat zjawisk klimatycznych oraz 
chemicznych i fizycznych procesów wpływających na 
powstawanie gleby i determinujących jej przydatność  
w produkcji roślinnej  

R1A_W03  

OGR1_W09 

Ma ogólną wiedzę na temat zjawisk klimatycznych oraz 
procesów fizycznych wpływających na behawior wybranych 
grup zwierząt związanych z produkcją ogrodniczą i 
pszczelarską 

R1A_W03  

OGR1_W10 

Zna podstawowe metody pozwalające określić właściwości 
surowców roślinnych oraz produktów pszczelich 
stanowiących efekt produkcji ogrodniczej i pszczelarskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem cech jakościowych oraz 
właściwości prozdrowotnych produktów ogrodniczych  
i pszczelich 

R1A_W03 InzA_W05 

OGR1_W11 
Ma ogólną wiedzę na temat wpływu działalności rolniczej na 
środowisko naturalne, kształtowania i ochrony środowiska, 
oraz zasad rolnictwa zrównoważonego  

R1A_W03 
R1A_W04 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ogrodnictwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Ogrodnictwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzącego 
do uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

OGR1_W12 
Definiuje czynniki środowiskowe i agrotechniczne 
determinujące jakość produktów ogrodniczych 

R1A_W03 
R1A_W05 

 

OGR1_W13 

Ma ogólną wiedzę na temat wzajemnych zależności 
pomiędzy organizmami żywymi na różnych poziomach 
złożoności, a także pomiędzy organizmami żywymi i przyrodą 
nieożywioną oraz wynikających z tych zależności 
praktycznych problemów w zakresie produkcji  
roślinnej 

R1A_W04  

OGR1_W14 

Ma ogólną wiedzę w zakresie uprawy roli, żywienia roślin 
ogrodniczych oraz ochrony roślin przed chorobami  
i szkodnikami, obejmującą techniczne aspekty produkcji 
roślinnej w polu i pod osłonami 

R1A_W04 
R1A_W05 

InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W05 

OGR1_W15 
Wykazuje znajomość wpływu technologii stosowanych  
w tradycyjnej, integrowanej i ekologicznej produkcji 
ogrodniczej na środowisko i bezpieczeństwo żywności 

R1A_W04 
R1A_W05 

 

OGR1_W16 
Wykazuje znajomość podstawowych technik i technologii 
wykorzystywanych w przechowywaniu i przetwórstwie 
produktów ogrodniczych 

R1A_W04 
R1A_W05 

InzA_W05 

OGR1_W17 Ma podstawową wiedzę na temat mikrobiologii gleby i wód 
R1A_W04 
R1A_W05 
R1A_W06 

 

OGR1_W18 

Wykazuje znajomość podstawowych technik i technologii 
wykorzystywanych w produkcji ogrodniczej, w tym w 
sadownictwie, warzywnictwie oraz produkcji roślin 
ozdobnych, a także technik związanych z kształtowaniem 
 pielęgnacją terenów zieleni 

R1A_W05 
InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W05 

OGR1_W19 
Zna podstawy nowoczesnych technologii wykorzystywanych 
w produkcji ogrodniczej oraz w doskonaleniu roślin 
uprawnych 

R1A_W05 
InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W05 

OGR1_W20 

Wykazuje znajomość technik i sposobów określania 
atrybutów fizycznych (geometrycznych) i opisowych  oraz 
kształtowania przestrzeni produkcyjnej ogrodnictwa  
i terenów zieleni  

R1A_W05 InzA_W03 

OGR1_W21 
Wykazuje znajomość podstawowych technik utrzymania  
i wykorzystania wybranych grup zwierząt do poprawy jakości 
produkcji ogrodniczej i pszczelarskiej 

R1A_W05 
InzA_W01 
InzA_W02 
InzA_W05 

OGR1_W22 

Zna fizyczne i mechaniczne właściwości materiałów 
i wyrobów powszechnie stosowanych w budownictwie 
ogrodowym  i ma wiedzę o podstawowych technologiach, 
rozwiązaniach konstrukcyjnych i technicznych stosowanych 
w ogrodach 

R1A_W05 
InzA_W02 
InzA_W03 
InzA_W05 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ogrodnictwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Ogrodnictwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzącego 
do uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

OGR1_W23 
Rozumie znaczenie bioróżnorodności dla wykorzystania  
i kształtowania potencjału przyrody oraz jakości życia 
człowieka 

R1A_W05 
R1A_W06 

 

OGR1_W24 
Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego  
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
oraz o jego zagrożeniach 

R1A_W06  

OGR1_W25 

Ma podstawową wiedzę dotyczącą działań na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego, zachowania bioróżnorodności 
oraz możliwości wykorzystania istniejącej zmienności do 
doskonalenia roślin uprawnych 

R1A_W06  

OGR1_W26 
Ma podstawową wiedzę na temat możliwości, sposobów 
wykorzystania oraz ochrony krajobrazu przyrodniczego  
i kulturowego 

R1A_W06 
R1A_W07 

InzA_W03 

OGR1_W27 
Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników 
determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów 
wiejskich 

R1A_W07 InzA_W04 

OGR1_W28 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi 
korzystać z zasobów informacji patentowej 

R1A_W08  

OGR1_W29 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę w zakresie nauk 
rolniczych i przyrodniczych odnoszącą się do produkcji 
ogrodniczej 

R1A_W09 InzA_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

OGR1_U01 

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy 
i wykorzystywania potrzebnych informacji dotyczących 
teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych  
z produkcją ogrodniczą i pszczelarską oraz organizacją 
przestrzeni produkcyjnej ogrodnictwa i terenów zieleni 

R1A_U01 InzA_U08 

OGR1_U02 
Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, potrafi 
sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować  
i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe 

R1A_U01 
R1A_U02 
R1A_U06 

 
InzA_U02 

 

OGR1_U03 

Wykorzystuje zasoby Internetu do poszerzenia wiedzy 
ogrodniczej i rozwiązania technicznych problemów 
związanych z produkcją ogrodniczą i kształtowaniem 
terenów zieleni 

R1A_U01 
R1A_U03 

InzA_U01 

OGR1_U04 
Stosuje nowoczesne technologie informatyczne i obsługuje 
oprogramowanie, wykorzystywane do podniesienia poziomu 
jakościowego produkcji ogrodniczej 

R1A_U01 
R1A_U03 

InzA_U01 



5 
 

Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ogrodnictwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Ogrodnictwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzącego 
do uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

OGR1_U05 
Posiada podstawowe umiejętności  posługiwania się 
kluczami do oznaczania organizmów występujących  
w agroekosystemie  i terenach zieleni 

R1A_U01 
R1A_U06 

 

OGR1_U06 
Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się  
w formie werbalnej i pisemnej oraz przy wykorzystaniu 
technik multimedialnych 

R1A_U02  

OGR1_U07 

Korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz 
wyszukiwarek publikacji naukowych w zakresie niezbędnym 
do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu 
produkcji ogrodniczej oraz pokrewnych zagadnień z zakresu 
nauk rolniczych i przyrodniczych 

R1A_U03  

OGR1_U08 

Wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym 
edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do 
przygotowania prezentacji multimedialnych, a także 
specjalistyczne narzędzia informatyczne 

R1A_U03  

OGR1_U09 
Wykonuje proste zadania badawcze i projektowe dotyczące 
produkcji ogrodniczej oraz pokrewnych zagadnień z zakresu 
nauk rolniczych 

R1A_U04 

InzA_U01 
InzA_U02 
InzA_U07 
InzA_U08 

OGR1_U10 
Prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski  
z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów oraz 
przedstawionych do oceny wyników badań z innych źródeł 

R1A_U04 
R1A_U05 

InzA_U01 
InzA_U02 

OGR1_U11 

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję 
ogrodniczą, jakość produktów, a także na zmiany stanu 
środowiska naturalnego będące efektem działalności 
człowieka 

R1A_U05 
R1A_U07 

InzA_U03 
InzA_U05 
InzA_U06 

OGR1_U12 
Ma podstawowe umiejętności potrzebne do ochrony 
potencjału krajobrazu przyrodniczego i kulturowego 

R1A_U05 InzA_U03 

OGR1_U13 
Posiada zdolność podejmowania działań w oparciu o typowe 
techniki i sposoby ich optymalizacji, pozwalające na poprawę 
wydajności i jakości produkcji ogrodniczej 

R1A_U05 
R1A_U06 
R1A_U07 

InzA_U04 
InzA_U05 
InzA_U06 
InzA_U07 
InzA_U08 

OGR1_U14 

Potrafi zastosować właściwe środki i metody uprawy roślin 
ogrodniczych uwzględniając warunki środowiska, dostępne 
zaplecze techniczne, wymagania rynku i bezpieczeństwo 
żywności 

R1A_U05 
R1A_U06 
R1A_U07 

InzA_U06 
InzA_U07 
InzA_U08 

OGR1_U15 
Ocenia wartość odżywczą produktów ogrodniczych  
i analizuje ich rolę w żywieniu człowieka 

R1A_U05 
R1A_U06 

InzA_U03 

OGR1_U16 
Potrafi prawidłowo przeprowadzić czynności pozbiorcze 
produktów ogrodniczych uwzględniając ich przeznaczenie, 
dostępne technologie i wymagania rynkowe 

R1A_U05 
R1A_U06 
R1A_U07 

InzA_U06 
InzA_U07 
InzA_U08 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ogrodnictwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Ogrodnictwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzącego 
do uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

OGR1_U17 

Posiada zdolność podejmowania standardowych działań 
mających na celu optymalne wykorzystanie w produkcji 
ogrodniczej dostępnych zasobów naturalnych w sposób 
zrównoważony, nieskutkujący pogorszeniem stanu 
środowiska naturalnego 

R1A_U06 
R1A_U07 

InzA_U03 
InzA_U05 
InzA_U06 

OGR1_U18 

Potrafi wskazać typowe metody, techniki, technologie, 
narzędzia i materiały dla rozwiązania standardowych 
zagadnień związanych z produkcja ogrodniczą i pszczelarską 
oraz z kształtowaniem terenów zieleni 

R1A_U06 
R1A_U07 

InzA_U05 
InzA_U06 
InzA_U08 

OGR1_U19 

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu 
ogrodnictwa oraz dziedzin pokrewnych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych w oparciu o informacje 
pochodzące z wielu źródeł 

R1A_U08 
R1A_U10 

 

OGR1_U20 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu ogrodnictwa 
oraz dziedzin pokrewnych, z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące  
z wielu źródeł 

R1A_U09 
R1A_U10 

 

OGR1_U21 
Ma umiejętności językowe w zakresie nauk rolniczych 
pozwalające na korzystanie z literatury naukowej, opracowań 
technicznych i zasobów internetowych 

R1A_U10  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

OGR1_K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 
(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, 
kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych 
i społecznych 

R1A_K01 
R1A_K07 

 

OGR1_K02 
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przyjmując  
w nim różne role 

R1A_K02  

OGR1_K03 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole  
i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania 

R1A_K02 
R1A_K03 

InzA_K01 

OGR1_K04 
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób 
profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej  

R1A_K04 InzA_K01 

OGR1_K05 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości 
oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego 

R1A_K05 InzA_K01 

OGR1_K06 
Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej 
działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa  
i środowiska 

R1A_K06 InzA_K01 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Ogrodnictwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Ogrodnictwo absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
rolniczych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzącego 
do uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

OGR1_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy R1A_K08 InzA_K02 
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Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia 

Symbol 
Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych, profil ogólnoakademicki 

Odniesienie  
do efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Ogrodnictwo 

WIEDZA 

R1A_W01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki  
i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów 

OGR1_W01 
OGR1_W02 
OGR1_W03 
OGR1_W04 
OGR1_W05 

R1A_W02 
Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną 
dostosowaną do studiowanego kierunku studiów 

OGR1_W06 
OGR1_W07 

R1A_W03 

Ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych 
procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych  
i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska 
dostosowaną do studiowanego kierunku studiów 

OGR1_W08 
OGR1_W09 
OGR1_W10 
OGR1_W11 
OGR1_W12 

R1A_W04 

Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych 
poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych 
zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku 
studiów 

OGR1_W11 
OGR1_W13 
OGR1_W14 
OGR1_W15 
OGR1_W16 
OGR1_W17 

R1A_W05 
Wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, 
narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować 
potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka 

OGR1_W12 
OGR1_W14 
OGR1_W15 
OGR1_W16 
OGR1_W17 
OGR1_W18 
OGR1_W19 
OGR1_W20 
OGR1_W21 
OGR1_W22 
OGR1_W23 

R1A_W06 
Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego  
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego 
zagrożeniach 

OGR1_W17 
OGR1_W23 
OGR1_W24 
OGR1_W25 
OGR1_W26 

R1A_W07 
Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących 
funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich 

OGR1_W26 
OGR1_W27 

R1A_W08 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów 
informacji patentowej 

OGR1_W07 
OGR1_W28 

R1A_W09 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki  
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

OGR1_W29 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych, profil ogólnoakademicki 

Odniesienie  
do efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Ogrodnictwo 

UMIEJĘTNOŚCI 

R1A_U01 

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy  
i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych 
źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

OGR1_U01 
OGR1_U02 
OGR1_U03 
OGR1_U04 
OGR1_U05 

R1A_U02 
Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi 
podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej 

OGR1_U02 
OGR1_U06 

R1A_U03 
Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie 
pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej  
i leśnej 

OGR1_U03 
OGR1_U04 
OGR1_U07 
OGR1_U08 

R1A_U04 
Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie 
badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, 
prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski 

OGR1_U09 
OGR1_U10 

R1A_U05 

Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na 
produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska 
naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość 
zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do 
studiowanego kierunku studiów 

OGR1_U10 
OGR1_U11 
OGR1_U12 
OGR1_U13 
OGR1_U14 
OGR1_U15 
OGR1_U16 

R1A_U06 

Posiada zdolność podejmowania standardowych działań,  
z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi  
i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, 
zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych 
oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym 
kierunkiem studiów 

OGR1_U02 
OGR1_U05 
OGR1_U13 
OGR1_U14 
OGR1_U15 
OGR1_U16 
OGR1_U17 
OGR1_U18 

R1A_U07 
Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na 
celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych — dla 
nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich 

OGR1_U11 
OGR1_U13 
OGR1_U14 
OGR1_U16 
OGR1_U17 
OGR1_U18 

R1A_U08 

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku 
polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki  
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

OGR1_U19 

R1A_U09 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych,  
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł 

OGR1_U20 
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Symbol 
Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych, profil ogólnoakademicki 

Odniesienie  
do efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Ogrodnictwo 

R1A_U10 

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 

OGR1_U19 
OGR1_U20 
OGR1_U21 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

R1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie OGR1_K01 

R1A_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
OGR1_K02 
OGR1_K03 

R1A_K03 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

OGR1_K03 

R1A_K04 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane  
z wykonywaniem zawodu 

OGR1_K04 

R1A_K05 
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan 
zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego 

OGR1_K05 

R1A_K06 
Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności 
w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska 

OGR1_K06 

R1A_K07 
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie 
wykonywanego zawodu 

OGR1_K01 

R1A_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy OGR1_K07 
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Tabela pokrycia kompetencji inżyniera przez kierunkowe efekty kształcenia 

Symbol 
Efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji 

inżynierskich, profil ogólnoakademicki 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

Ogrodnictwo 

WIEDZA 

InzA_W01 
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów  
i systemów technicznych 

OGR1_W14 
OGR1_W18 
OGR1_W19 
OGR1_W21 

InzA_W02 
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały 
stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich  
z zakresu studiowanego kierunku studiów 

OGR1_W14 
OGR1_W18 
OGR1_W19 
OGR1_W21 
OGR1_W22 

InzA_W03 
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych 
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 

OGR1_W05 
OGR1_W06 
OGR1_W07 
OGR1_W20 
OGR1_W22 
OGR1_W26 

InzA_W04 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej 

OGR1_W06 
OGR1_W27 
OGR1_W29 

InzA_W05 
Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego 
kierunku studiów 

OGR1_W10 
OGR1_W14 
OGR1_W16 
OGR1_W18 
OGR1_W19 
OGR1_W21 
OGR1_W22 

UMIEJĘTNOŚCI 

InzA_U01 
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym 
pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane 
wyniki i wyciągać wnioski 

OGR1_U03 
OGR1_U04 
OGR1_U09 
OGR1_U10 

InzA_U02 
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz 
eksperymentalne 

OGR1_U02 
OGR1_U09 
OGR1_U10 

InzA_U03 
Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe  
i pozatechniczne 

OGR1_U11 
OGR1_U12 
OGR1_U15 
OGR1_U17 

InzA_U04 
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

OGR1_U13 

InzA_U05 

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania  
i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym 
kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne,  
w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi 

OGR1_U11 
OGR1_U13 
OGR1_U17 
OGR1_U18 
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Symbol 
Efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji 

inżynierskich, profil ogólnoakademicki 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

Ogrodnictwo 

InzA_U06 
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację 
prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, 
charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów 

OGR1_U11 
OGR1_U13 
OGR1_U14 
OGR1_U16 
OGR1_U17 
OGR1_U18 

InzA_U07 

Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 
służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego  
o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla 
studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować 
właściwą metodę i narzędzia 

OGR1_U09 
OGR1_U13 
OGR1_U14 
OGR1_U16 

InzA_U08 

Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz 
zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, 
typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając 
właściwych metod, technik i narzędzi 

OGR1_U01 
OGR1_U09 
OGR1_U13 
OGR1_U14 
OGR1_U16 
OGR1_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

InzA_K01 

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 
i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 
środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

OGR1_K03 
OGR1_K04 
OGR1_K05 
OGR1_K06 

InzA_K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy OGR1_K07 

aktualizacja: 6 maja 2015 

 


