
 

 
Symbol 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Rolnictwo 

absolwent 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
WIEDZA 

K_W01 

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu biologii, 
chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych niezbędną 
do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w 
przyrodzie,  powiązanych z szeroko rozumianą 
działalnością rolniczą 

R2A_W01 

K_W02 
zna podstawowe zasady prowadzenia badań rolniczych, 
obejmujące pobieranie prób, prowadzenie obserwacji, 
analizę i interpretację wyników 

R2A_W01 

K_W03 
zna filozofię przyrody oraz filozoficzne i ekologiczne  
podstawy zrównoważonego rozwoju 

R2A_W01 

K_W04 

ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną i prawną 
związaną z produkcją rolniczą, funkcjonowaniem rynku 
rolnego i agrobiznesu oraz zarządzaniem gospodarstwem 
rolnym 

R2A_W02 ; 
InzA_W03 
InzA_W04 

K_W05 
posiada pogłębiona wiedzę z zakresu biosfery oraz 
chemicznych i fizycznych zjawisk oraz procesów w niej 
zachodzących 

R2A_W03 

K_W06 
posiada pogłębioną wiedzę na temat poszczególnych 
elementów środowiska, podstaw techniki oraz strategii 
jego kształtowania i ochrony na terenach rolniczych 

R2A_W03 ; 
InzA_W01 
InzA_W02 

K_W07 opisuje kierunki zmian w postępie biologicznym R2A_W04 

K_W08 
zna zaawansowane metody zwiększania produktywności 
roślin dla celów żywieniowych 

R2A_W04 

K_W09 
zna i rozumie znaczenie nowych odmian roślin w 
kształtowaniu produkcji rolniczej 

R2A_W04 

K_W10 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii i 
inżynierii genetycznej, obejmującą znajomość 
podstawowych metod i technik stosowanych w roślinnych 
kulturach tkankowych, transformowania roślin i selekcji 
form transgenicznych 

R2A_W05 ; 
InzA_W03 
InzA_W05 

K_W11 
zna i ocenia przydatność różnych technologii uprawy i 
ochrony roślin 

R2A_W05 ; 
InzA_W05 

K_W12 
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wdrażania osiągnięć 
najnowszych badań podstawowych i stosowanych do 
praktyki rolniczej 

R2A_W05 

K_W13 
opisuje oddziaływanie współczesnych technologii 
produkcji roślinnej i zwierzęcej na środowisko 

R2A_W06; 
InzA_W03 

K_W14 
zna zaawansowane strategie ochrony i kształtowania 
środowiska na terenach rolniczych 

R2A_W06 ; 
InzA_W03 

K_W15 
posiada rozszerzoną wiedzę na temat ekorozwoju 
obszarów wiejskich i czynników wpływających na ich 
funkcjonowanie 

R2A_W07 

K_W16 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony R2A_W08 



własności intelektualnej i prawa autorskiego; rozumie 
istotę informacji patentowej 

K_W17 
rozumie istotę i specyfikę rozwoju przedsiębiorczości w 
sektorze rolnictwa i jego otoczeniu 

R2A_W09 ; 
InzA_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, 
mediów i innych źródeł oraz dokonywać ich analizy i 
krytycznej oceny 

R2A_U01 

K_U02 

umie prezentować własne poglądy w formie werbalnej, 
pisemnej i graficznej; rozumie i interpretuje poglądy 
innych; potrafi prowadzić twórczą dyskusję w celu 
osiągnięcia wspólnego stanowiska 

R2A_U02 

K_U03 
umie korzystać z komputerowego wspomagania w 
zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz  
przetwarzania informacji w zakresie produkcji rolniczej 

R2A_U03; 
InzA_U01 
InzA_U02 

K_U04 
potrafi samodzielnie zaplanować eksperyment naukowy, 
dokonać analizy uzyskanych wyników i prawidłowo 
wyciągać wnioski 

R2A_U04; 
InzA_U01 

K_U05 

potrafi prowadzić badania z wykorzystaniem 
odpowiednich metod analizy instrumentalnej; potrafi 
projektować zestawy pomiarowe 

R2A_U05 ; 
InzA_U02 
InzA_U08 

K_U06 

potrafi dokonywać pomiarów podstawowych wielkości 
fizycznych oraz opisu procesów fizycznych  
zachodzących w glebie i roślinach 

R2A_U05 ; 
InzA_U01 

K_U07 
ocenia stan i zagrożenia środowiska wynikające z 
szeroko rozumianej działalności rolniczej 

R2A_U05 ; 
InzA_U03 

K_U08 
planuje rozwój obszarów wiejskich w oparciu o 
procesy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe 

R2A_U05; 
InzA_U04 

K_U09 
posiada umiejętność wdrażania osiągnięć postępu 
biologicznego do praktyki rolniczej 

R2A_U06 

K_U10 
potrafi dokonać oceny różnych technologii uprawy i 
ochrony roślin 

R2A_U06 
;InzA_U05 
InzA_U06 
InzA_U07 
InzA_U08 

K_U11 
posługuje się podstawowymi technikami stosowanymi 
w biotechnologii 

R2A_U06 ; 
InzA_U05 
InzA_U08 

K_U12 
potrafi prowadzić roślinne kultury in vitro w skali 
laboratoryjnej; posługuje się metodami wektorowymi i 
bezwektorowymi transgenezy roślin 

R2A_U06 

K_U13 

posługuje się miernikami społeczno-ekonomicznymi, 
potrafi zastosować rachunek ekonomiczny i zasady 
prawne w podejmowaniu decyzji dotyczącej rolniczej 
działalności gospodarczej 

R2A_U06;  
InzA_U03 
InzA_U04 

K_U14 

potrafi dokonać porównania systemów i technologii 
produkcji rolniczej pod kątem ich ekonomicznej 
efektywności oraz oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze 

R2A_U07;  
InzA_U03 
InzA_U04 

K_U15 
potrafi przygotować pisemne i ustne opracowania 
tematyczne w języku polskim i obcym  dotyczące szeroko 
rozumianej działalności rolniczej oraz  zagadnień 

R2A_U08 ; 
R2A_U09 
R2A_U10 



specjalistycznych wykorzystując w tym celu podstawową 
wiedzę rolniczą, przyrodniczą oraz z innych dyscyplin 

K_U16 posługuje się co najmniej jednym językiem obcym wraz ze 
słownictwem profesjonalnym na poziomie średnio 
zaawansowanym 

R2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
konieczności stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej 
oraz podnoszenia kompetencji zawodowych; potrafi 
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

R2A_K01; 
R2A_K07 

K_K02 

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

R2A_K02; 
R2A_K03 

K_K03 
ma świadomość ważności zachowania się w sposób 
profesjonalny 
i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

R2A_K04 

K_K04 
ma świadomość przestrzegania zasad „Dobrej Praktyki 
Rolniczej” oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem 
żywnościowym 

R2A_K05 
;InzA_K01 
InzA_K04 

K_K05 
jest wrażliwy na przestrzeganie zasad ochrony środowiska 
rolniczego; jest świadomy ryzyka produkcyjnego i 
ekonomicznego wynikającego z działalności rolniczej 

R2A_K06 ; 
InzA_U01 

K_K06 
rozumie potrzebę kreatywności i przedsiębiorczości w 
sektorze rolniczym 

R2A_K08 ; 
InzA_U02 

 


