
Załącznik 66 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM  
w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie 
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili 
kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie 

 
Efekty kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo 

   
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru  

kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 
3. Stopień kształcenia i czas trwania studiów:   studia drugiego stopnia (3 semestry). 
4. Absolwent: posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę 

z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. 
Jest przygotowany do: wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, 
przetwarzania danych korzystając z technik informatycznych, opracowywania i analizy 
wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także 
zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi. 
Absolwent jest przygotowany do pracy w: specjalistycznych gospodarstwach, instytutach 
naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych 
i upowszechniania wiedzy ogrodniczej oraz instytucjach związanych z kształtowaniem 
i konserwacją terenów zieleni. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów 
trzeciego stopnia (doktoranckich). Na studiach drugiego stopnia studenci mogą wybrać 
zakresy specjalności: produkcja ogrodnicza, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni. 

5. Objaśnienie oznaczeń: 
a) K      – kierunkowe efekty kształcenia 
b) 2       – studia drugiego stopnia 
c) A     – profil ogólnoakademicki 
d) W      – kategoria wiedzy 
e) U       – kategoria umiejętności 
f) K        – kategoria kompetencji społecznych  
g) R2A     – efekty kształcenia w obszarze kształcenia  

 w   zakresie nauk rolniczych, leśnych i  
      weterynaryjnych dla studiów drugiego  
      stopnia 

h) InzA     – efekty kształcenia dla kwalifikacji drugiego  
         stopnia związane z kompetencjami  
         inżynierskimi 

i) 01, 02, 03 i kolejne   –  numer efektu kształcenia 
Tabela 1 

Symbol  
efektu 

kierunkowego 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ogrodnictwo - 
po ukończeniu studiów drugiego stopnia 

absolwent: 

Symbol efektu 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych oraz 

kompetencji inżynierskich 
WIEDZA 

K2_W01 
 

Posiada rozszerzoną,  w stosunku do studiów pierwszego stopnia, 
wiedzę z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego  

R2A_W04 
R2A_W05 
R2A_W06 
InzA_W01 

K2_W02 
 

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin ogrodniczych 
ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej  

R2A_W01 
R2A_W05 

K2_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę ze statystyki matematycznej w tym R2A_W01 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


 stosowania podstawowych metod statystycznych w praktyce, 
dostosowaną do specyfiki prowadzenia doświadczeń z szeroko 
rozumianego ogrodnictwa   

 

K2_W04 
 

Ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnych trendów 
w ogrodnictwie, zna nowoczesne technologie produkcji, ze 
szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych 
w zakresie ogrodnictwa  

R2A_W04 
R2A_W05 
InzA_W01 
InzA_W02 

K2_W05 
 

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej i jej zagrożeń, z uwzględnieniem 
prawnych  aspektów ochrony środowiska w Polsce 

R2A_W02 
R2A_W06 
R2A_W07 
InzA_W03 

K2_W06 
 

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu 
z elementami projektowania, urządzania i utrzymania terenów 
zieleni oraz wiedzę na temat przyczyn i skutków  zanieczyszczeń 

R2A_W05 
R2A_W04 
R2A_W07 
InzA_W02 

K2_W07 
 

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wymagań jakościowych dla 
owoców, warzyw , roślin ozdobnych i bezpieczeństwa żywności 

R2A_W03 
R2A_W05 

K2_W08 
 

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

R2A_W08 
 

K2_W09 
 

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej  

R2A_W09 
InzA_W04 

K2_W10 
. 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat agrofagów roślin ogrodniczych 
i terenów zieleni, metod ich identyfikacji oraz technik i możliwości 
ich ograniczania i zwalczania 

R2A_W05 
InzA_W05 

K2_W11 
 

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii i fizyki, umożliwiającą 
opisanie i zrozumienie zjawisk fizycznych i fizykochemicznych 
w oparciu o podstawowe  metody instrumentalne. 

R2A_W01 
R2A_W04 
R2A_W05 

K2_W12 
 

Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą praktycznego wykorzystania roślin 
ogrodniczych w tworzeniu kompozycji oraz w celu poprawy zdrowia 
człowieka i stanu środowiska 

R2A_W05 
R2A_W06 
InzA_W05 

K2_W13 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii 

R2A_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 
K2_U01 

 
Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji 
pochodzących z różnych źródeł do twórczego wykorzystywania 
w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania 
z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego 

R2A_U01 
R2A_U03 
InzA_U03 

K2_U02 
 

Potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze z uwzględnieniem zasad 
integrowanej i ekologicznej produkcji  i pielęgnacji terenów zieleni 
oraz posiada umiejętność realizacji projektu urządzeniowego. 

R2A_U02 
R2A_U04 
R2A_U05 
R2A_U06 
R2A_U07 
R2A_U08 
InzA_U02 

K2_U03 
 

Posiada umiejętność doboru technologii stosowanych 
w ogrodnictwie oraz aranżacji roślinnych, ich modyfikacji 
i dostosowania w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy 
jakości życia człowieka 

R2A_U01 
R2A_U05 
R2A_U06 
InzA_U08 

K2_U04 
 

Potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu 
zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji 
ogrodniczej  

R2A_U07 
InzA_U04 
InzA_U05 

K2_U05 
 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 
w celu zaprezentowania przeglądu literatury i uzyskanych wyników 

R2A_U09 
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oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań w ramach 
wykonywanej pracy dyplomowej z zakresu ogrodnictwa  

K2_U06 
 

Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania 
z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, stanowiące podstawę 
magisterskiej pracy dyplomowej, prawidłowo interpretuje rezultaty 
i wyciąga wnioski 

R2A_U04 
R2A_U08 
InzA_U01 
InzA_U07 

K2_U07 
 

Posiada umiejętność identyfikacji agrofagów roślin ogrodniczych 
i terenów zieleni, posługuje się dostępnymi metodami stosowanymi 
do szeroko pojmowanej diagnostyki   

R2A_U05 
InzA_U06 
InzA_U07 

K2_U08 
 

Zna język obcy na poziomie biegłości B2+  Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem 
specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa 

R2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K2_K01 

 
Ma świadomość ważności  dokształcania i samodoskonalenia 
w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia 
umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować 
i organizować proces uczenia się innych osób 

R2A_K01 
R2A_K07 

K2_K02 
 

Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem 
określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli 
poszczególnych jego wykonawców 

R2A_K03 

K2_K03 
 

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej 
jakości z uwzględnieniem aspektów kształtowania i ochrony 
środowiska naturalnego 

R2A_K05 
InzA_K01 

K2_K04 
 

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne 
wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego 
ogrodnictwa z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko 

R2A_K06 
InzA_K01 

K2_K05 
 

Potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby 
odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca 
części powierzonego zadania 

R2A_K02 

K2_K06 
 

Potrafi prawidłowo identyfikować oraz rozwiązać problemy 
związane z planowaniem i realizacją produkcji ogrodniczej 

R2A_K04 

K2_K07 
 

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie 
planowania i realizacji zadań związanych z produkcja ogrodniczą 

R2A_K08 
InzA_K02 

 
Tabela 2 

Pokrycie efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich  
 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Efekty kształcenia dla kierunku studiw ogrodnictwo  
prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich - 

po ukończeniu studiów drugiego stopnia  
absolwent: 

 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
prowadzących do 

uzyskania 
kompetencji 
inżynierskich 

WIEDZA 

InzA_W01 Ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów 
typowych dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej 

K2_W01 
K2_W04 

InzA_W02 
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane 
przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych ze 
studiowaną dyscypliną inżynierską 

K2_W04 

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

K2_W05 
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działalności inżynierskiej 

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

K2_W09 
 

InzA_W05 Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego 
kierunku studiów 

K2_W10 
K2_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

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

K2_U06 

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

K2_U02 

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

K2_U01 

InzA_U04 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych 
działań inżynierskich 

K2_U04 

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 

K2_U04 

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

K2_U07 

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 

K2_U06 
K2_U07 

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 

K2_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

InzA_K01 
Ma świadomość ważności i zrozumienie społecznych skutków 
działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko 
i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K2_K03 
K2_K04 

 
InzA_K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K2_K07 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE: 
 Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie powyższe efekty kształcenia. 
II. STRUKTURA STUDIÓW: 

Studia drugiego stopnia, 3 semestry, liczba punktów ECTS - 90.  
III. PRAKTYKA: 

Praktyka dyplomowa magisterska, poświęcona wykonaniu pracy dyplomowej, trwająca 
4 tygodnie, w terminach uzgodnionych z promotorem. Efektem odbycia praktyki, poza 
zdobyciem specjalistycznych umiejętności są dane i materiały źródłowe do napisania 
dysertacji. 
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