
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 

 

Efekty kształcenia dla programu kształcenia:   

Kierunek kształcenia: Rolnictwo  

Specjalność: Agroekonomia / Agroturystyka / Agrobiologia  

Stopień kształcenia: I (inżynierski)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
  

 

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 

Forma prowadzonych 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: Rolnictwo 

 

 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  

RO1 – kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku rolnictwo - I stopień 

W – kategoria wiedzy  

U – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych  

R1A – efekty kształcenia w obszarze studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych dla I 

stopnia 

InzA – efekty kształcenia dla inżynierów 

 

Kierunek Rolnictwo realizowany jest na studiach stacjonarnych dla trzech specjalności: 

Agroekonomia, Agroturystyka  i Agrobiologia, a na studiach niestacjonarnych realizowana 

jest tylko jedna specjalność Agroekonomia. 



 

Tabela odniesień efektów kierunkowych do obszarowych 

Symbol 

Opis efektów kształcenia dla kierunku  

rolnictwo 

 

 

 

 

Po ukończeniu studiów I stopnia na 

kierunku studiów Rolnictwo 

absolwent:  

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie nauk 

rolniczych, 

leśnych i 

weterynaryjnych 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

prowadzącego 

do uzyskania 

kompetencji 

inżynierskich 

WIEDZA 

  RO1_W01 zna terminologię botaniczną oraz budowę, 

funkcje organów i podstawy systematyki 

roślin  

R1A_W01 InzA_W01 

  RO1_W02 zna podstawowe właściwości pierwiastków 

oraz wybranych związków organicznych i 

nieorganicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem budowy i funkcji kwasów 

nukleinowych. 

R1A_W01 InzA_W01 

  RO1_W03 zna metody matematyczne przydatne w 

naukach rolniczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem rachunku 

prawdopodobieństwa i podstaw statystyki  

R1A_W01 InzA_W02, 

InzA_W03 

  RO1_W04 zna ekonomiczne, prawne i społeczne 

zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej (rolniczej) i funkcjonowania 

społeczności lokalnych 

R1A_W02 InzA_W02, 

InzA_W03 

  RO1_W05 opisuje podstawowe pojęcia, metody, 

dokumenty stosowane w zakresie 

organizacji i ekonomiki gospodarstw 

rolnych. 

R1A_W02 InzA_W03 

  RO1_W06 charakteryzuje podstawowe problemy 

polskiego rolnictwa w porównaniu z 

rolnictwem międzynarodowym 

R1A_W02 InzA_W04 

  RO1_W07 zna genezę, systematykę, skład  i funkcje 

gleb oraz podstawowe prawa żywienia i 

nawożenia roślin 

R1A_W03 InzA_W01 

  RO1_W08 identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące 

w atmosferze, hydrosferze i litosferze 

R1A_W03 InzA_W01 

  RO1_W09 opisuje  podstawowe teorie dziedziczenia 

cech organizmów, funkcjonowania genów i 

zasady inżynierii genetycznej  

R1A_W04 InzA_W01, 

InzA_W05 

  RO1_W10 charakteryzuje podstawowe zagadnienia 

dotyczące struktury i funkcjonowania 

podstawowych procesów życiowych roślin, 

mechanizmy regulacji oraz interakcję: 

roślina – środowisko.  

R1A_W04 InzA_W01, 

InzA_W05 



  RO1_W11 zna systematykę i funkcjonowanie 

mikroorganizmów oraz ich wpływ na 

przebieg procesów w środowisku rolniczym 

R1A_W04 InzA_W01, 

InzA_W05 

  RO1_W12 opisuje podstawowe pojęcia, metody i 

efekty hodowli roślin  

R1A_W05 InzA_W01, 

InzA_W02, 

InzA_W05 

  RO1_W13 zna podstawowe zasady, metody, techniki, 

technologie, narzędzia i materiały 

pozwalających wykorzystać potencjał 

przyrody w produkcji roślinnej o wysokiej 

jakości 

R1A_W05 InzA_W01, 

InzA_W02, 

InzA_W04, 

InzA_W05 

  RO1_W14 charakteryzuje rozwój, objawy oraz metody 

zwalczania chorób i szkodników  

R1A_W05 InzA_W01, 

InzA_W02 

  RO1_W15 zna podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii 

zwierząt gospodarskich, żywienie oraz 

użytkowania zwierząt gospodarskich 

R1A_W05 InzA_W01, 

InzA_W02, 

InzA_W05 

  RO1_W16 zna podstawy grafiki inżynierskie, budowę 

maszyn i narzędzi rolniczych oraz zasady 

ich bezpiecznej obsługi 

R1A_W05 InzA_W01, 

InzA_W02, 

InzA_W05 

  RO1_W17 opisuje procesy konserwacji i 

przechowywania płodów rolnych  

R1A_W05 InzA_W01, 

InzA_W02, 

InzA_W05 

  RO1_W18 

  

charakteryzuje źródła i rodzaje 

zanieczyszczeń powietrza, wody i gleb, ich 

skutki dla środowiska oraz metody 

waloryzacji siedlisk 

R1A_W06 InzA_W02 

  RO1_W19 

 

charakteryzuje wielofunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich 

R1A_W07 InzA_W03 

  RO1_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady 

z zakresu ochrony  własności przemysłowej 

i prawa autorskiego 

R1A_W08 InzA_W02, 

InzA_W03 

  RO1_W21 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej  przedsiębiorczości w 

otoczeniu rolnictwa  

 

R1A_W09 InzA_W04 

Specjalność: AGROEKONOMIA 

 RO1_W22 posiada wiedzę o funkcjonowaniu 

gospodarki rynkowej, roli i funkcji 

instytucji finansowych i gospodarczych oraz 

metodach zarządzania 

R1A_W02 InzA_W02 

  RO1_W23 wykazuje znajomość metod doradztwa 

rolniczego, analizy ekonomicznej 

gospodarstw i prognozowania plonu  

R1A_W02 InzA_W02, 

InzA_W03 

Specjalność: AGROTURYSTYKA 

RO1_W24 posiada podstawową wiedzę o ekonomice 

turystyki i rekreacji oraz obsłudze ruchu 

turystycznego 

R1A_W02 InzA_W03 



  RO1_W25 zna podstawy turystyki i hotelarstwa, 

gastronomii i żywienia człowieka, obsługi 

konsumenta oraz krajoznawstwa z 

elementami turystyki 

R1A_W05 InzA_W02, 

InzA_W04 

Specjalność: AGROBIOLOGIA 

 RO1_W26 posiada wiedzę o fitosocjologicznych, 

fizjologicznych, biochemicznych i 

molekularnych  

reakcjach roślin na stresy środowiskowe 

R1A_W04 InzA_W01 

 RO1_W27 posiada rozszerzoną wiedzę na temat 

klasycznych i współczesnych metod 

hodowli nowych odmian roślin uprawnych 

R1A_W05 InzA_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

RO1_U01 selekcjonuje, gromadzi i przetwarza dane z 

zachowaniem praw dotyczących własności 

intelektualnej 

R1A_U01 - 

RO1_U02 wykorzystuje aparat matematyczny i 

statystyczny do opisu i zrozumienia zjawisk 

i procesów  

R1A_U01 InzA_U01 

RO1_U03 

posługuje się przepisami prawnymi 

dotyczącymi różnych aspektów działalności 

rolniczej  

R1A_U01 - 

RO1_U04 prezentuje własne poglądy z 

wykorzystaniem różnych form oraz 

uczestniczy w dyskusji celem osiągnięcia 

wspólnego stanowiska 

R1A_U02 - 

RO1_U05 korzysta z komputerowego wspomagania w 

zakresie zbierania danych, obliczeń, 

interpretacji oraz prezentacji wyników  

R1A_U03 InzA_U01 

RO1_U06 wykonuje samodzielne lub w zespole pod 

kierunkiem opiekuna proste eksperymenty 

naukowe, analizuje ich wyniki i wyciąga 

wnioski 

R1A_U04 InzA_U01, 

InzA_U02 

RO1_U07 rozpoznaje najbardziej rozpowszechnionych 

gatunki roślin, ich części (np. nasiona, 

owoce) i rasy zwierząt. 

R1A_U05 InzA_U06 

RO1_U08 rozumie zależności pomiędzy strukturą a 

funkcją na poziomie, komórek, tkanek, 

pojedynczych organizmów populacji  

R1A_U05 InzA_U01 

RO1_U09 przedstawia reakcje chemiczne za pomocą 

równań i wykonuje obliczenia chemiczne  

R1A_U05 InzA_U01 

RO1_U10 umie korzystać z podstawowych technik 

laboratoryjnych 

R1A_U05 InzA_U01, 

InzA_U02 

RO1_U11 posługuje się metodami statystyki 

matematycznej w analizie danych 

doświadczalnych i obserwacji terenowych 

R1A_U05 InzA_U01, 

InzA_U02 

RO1_U12 analizuje mechanizmy regulacji procesów 

fizjologicznych przez czynniki endo – i 

R1A_U05 InzA_U01 



egzogenne na różnych poziomach 

organizacji rośliny.  

RO1_U13 interpretuje zjawiska zachodzących w 

środowisku pod wpływem 

mikroorganizmów;  

R1A_U05 InzA_U01 

RO1_U14 posiada umiejętność rozwiązywania zadań z 

zakresu dziedziczenia cech (genetycznych) 

R1A_U05 InzA_U01, 

InzA_U02, 

InzA_U06 

RO1_U15 rozpoznaje podstawowe typy gleb i 

nawozów 

R1A_U06 InzA_U02 

RO1_U16 

wykonuje oznaczenia właściwości 

fizykochemicznych gleb oraz stanu 

odżywienia roślin oraz oblicza potrzeby 

nawozowe roślin 

R1A_U06 
InzA_U06, 

InzA_U07 

RO1_U17 posługuje się miernikami społeczno-

ekonomicznymi i stosuje rachunek 

ekonomiczny w podejmowaniu decyzji w 

zakresie działalności gospodarczej  

R1A_U06 InzA_U03, 

InzA_U04 

RO1_U18 dostrzega związki przyczynowo-

skutkowych zachodzących w przyrodzie w 

świecie ożywionym i nieożywionym; 

R1A_U06 InzA_U05  

RO1_U19 prowadzi prostą księgowość, sporządzania 

wnioski o dopłaty 

R1A_U06 - 

RO1_U20 dobiera gatunki i odmiany do warunków 

gospodarowania oraz potrafi ocenić rolę 

materiału siewnego jako nośnika postępu 

biologicznego  

R1A_U06 InzA_U03, 

InzA_U05, 

InzA_U07, 

InzA_U08 

RO1_U21 projektuje i ocenia systemy oraz technologię 

produkcji roślinnej 

R1A_U06 InzA_U03, 

InzA_U07, 

InzA_U08 

RO1_U22 rozpoznaje choroby i szkodniki i planuje 

przeprowadzenie właściwej ochrony roślin z 

uwzględnieniem zasad BHP 

R1A_U06 InzA_U06, 

InzA_U07 

RO1_U23 

ocenia rolę właściwego żywienia zwierząt 

oraz określana czynniki wpływające na 

dobrostan zwierząt  

R1A_U06 
InzA_U05, 

InzA_U07 

RO1_U24 

ocenia i planuje zastosowanie różnych 

narzędzi, maszyn, metod i technologii w 

produkcji rolniczej 

R1A_U06 
InzA_U07, 

InzA_U08 

RO1_U25 porównuje systemy i technologii produkcji 

rolniczej pod katem ich ekonomicznej 

efektywności oraz oddziaływania a 

środowisko wiejskie i jakość żywności 

R1A_U07 InzA_U04, 

InzA_U05, 

InzA_U08 

RO1_U26 posiada umiejętność przygotowania 

typowych prac pisemnych  w języku 

polskim i języku obcym z zakresu treści 

nauczania powiązanych z tematem pracy 

dyplomowej  

R1A_U08 InzA_U01 

RO1_U27 posiada umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim lub 

R1A_U09 - 



języku obcym z zakresu treści nauczania 

powiązanych z kierunkiem studiów 

RO1_U28 posiada umiejętności językowe dla 

studiowania rolnictwa na poziomie średnio 

zaawansowanym   

R1A_U10 InzA_U01 

Specjalność: AGROEKONOMIA 

      

RO1_U29 

potrafi obliczać wynik finansowy, 

sporządzać biznesplan oraz prognozować 

plon i wykonywać symulację wzrostu, 

rozwoju i plonowania roślin  

R1A_U03 
InzA_U01, 

InzA_U02 

Specjalność: AGROTURYSTYKA 

      

RO1_U30 

umie opracować i udostępnić produkt i 

usługę agroturystyczną oraz potrafi 

zaplanować i użytkować bazę 

agroturystyczną 

R1A_U06 - 

Specjalność: AGRBIOLOGIA 

      

RO1_U31 

potrafi obsługiwać aparaturę do pomiaru  

fizjologicznych i biochemicznych procesów 

zachodzących w roślinach na poziomie 

systemicznym, komórkowym i 

molekularnym 

R1A_U06 InzA_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

RO1_K01 rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia 

poziomu wiedzy 

R1A_K01 - 

RO1_K02 rozwiązuje postawione zadania 

samodzielnie lub w zespole spełniając 

wyznaczone funkcje 

R1A_K02 - 

RO1_K03 wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu 

realizacji postawionych zadań  

R1A_K03 - 

RO1_K04 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

pracy własnej i innych  

R1A_K04 InzA_K01 

RO1_K05 ma świadomość etycznej i prawnej 

odpowiedzialności, za jakość produkcji 

rolniczej i stan środowiska przyrodniczego 

R1A_K05 InzA_K01 

RO1_K06 ma świadomość obciążeń środowiskowych 

wynikających z produkcji roślinnej 

R1A_K06 InzA_K01 

RO1_K07 rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się 

w zakresie wykonywanego zawodu 

R1A_K07 - 

RO1_K08 potrafi myśleć i działać kreatywnie oraz jest 

ukierunkowany do aktywnego życia 

społecznego i zawodowego na terenach 

wiejskich 

R1A_K08 InzA_K02 

 

 

 


