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Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku                   

Nazwa kierunku studiów: MEDYCYNA ROŚLIN 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Obszar/obszary kształcenia  

obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 

  

Dziedzina(y) nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

 dziedzina nauk nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, agronomia  

 

Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia dla poziomu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia 

dla poziomu 6 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594), w tym wybrane 

efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został 

przyporządkowany kierunek studiów.  

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

studiów 

Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia 

właściwych 

dla obszaru/ 

obszarów 

kształcenia 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

MR_W01 

pojęcia/zagadnienia i mechanizmy 

funkcjonowania zjawisk przyrodniczych w 

zakresie kierunku studiów z zakresu biologii, 

chemii i biochemii, genetyki i biotechnologii 

roślin     i nauk pokrewnych oraz procesów 

zachodzących w roślinach i środowisku 

glebowym. 

P6S_ WG P6S_ WG1 
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MR_W02 

zasady stosowania i podział metod, technik i 

technologii uprawy i rozmnażania roślin oraz 

metod i technik w ochronie roślin. 

PS6_WK P6S_ WG4 

MR_W03 

zasady zrównoważonego nawożenia roślin; 

ma wiedzę na temat objawów niedoboru lub 

nadmiaru składników pokarmowych roślin i 

chorób powodowanych przez czynniki 

abiotyczne.  

P6S_ WG 

PS6_WK 

P6S_ WG1 

P6S_ WG4 

MR_W04 

rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego, 

jego zagrożeń oraz racjonalnego użytkowania 

w aspekcie integrowanej ochrony roślin.  

PS6_WK P6S_ WG2 

MR_W05 

ogólne zagadnienia dotyczące budowy, 

funkcjonowania, biologii i rozwoju 

podstawowych grup agrofagów oraz 

organizmów pożytecznych i ich wzajemnych 

powiązaniach. 

P6S_ WG 
P6S_ WG1 

P6S_ WG2 

MR_W06 

zasady identyfikacji i klasyfikacji różnych 

grup organizmów żywych; metody zbierania, 

konserwowania, preparowania i hodowli 

wybranych patogenów i szkodników oraz 

techniki stosowane w diagnostyce 

fitopatologicznej i entomologicznej.  

PS6_WK 

 

P6S_ WG1 

 

MR_W07 

pojęcia/przepisy z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego oraz 

zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i 

wiedzy społecznej dostosowane do form 

działalności w rolnictwie, ogrodnictwie i 

leśnictwie. 

P6S_ WG 

PS6_WK 
P6S_ WK 

MR_W08 

cele i funkcje struktur organizacyjnych 

ochrony i kwarantanny roślin jej 

współczesnych problemach oraz  techniczne 

zadania inżynierskie, dostosowane do 

kierunku studiów. 

PS6_WK P6S_ WG3 

MR_W09 
znaczenie organizmów żywych w gospodarce 

i życiu człowieka. 
P6S_ WG P6S_ WG2 

MR_W010 

zasady bezpiecznego postępowania w miejscu 

pracy i przeciwdziałania zagrożeniom 

wynikającym ze stosowania środków ochrony 

roślin. 

PS6_WK P6S_ WG4 

MR_W011 
zagrożenia wynikające ze skażenia płodów 

rolnych oraz metody ich zapobiegania. 
P6S_ WG 

P6S_ WG3 

P6S_ WG4 

MR_W012 

pojęcia oraz zasady wykorzystywania  

współczesnych technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych. 

PS6_WK P6S_ WG4 
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UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

 

MR_U01 

wyszukać, analizować i wykorzystać 

potrzebne informacje z różnych źródeł  w 

zakresie przedmiotów podstawowych i 

kierunkowych.  

P6S_ UW 

 

P6S_ UW1 

P6S_ UW3 

MR _U02 

przygotować pracę pisemną oraz  

zaprezentować zagadnienie z zakresu 

medycyny roślin, precyzyjnie porozumiewać 

się z różnymi podmiotami w formie werbalnej 

i pisemnej. 

P6S_ UK 

 

P6S_ UW1 

P6S_ UW2 

MR _U03 

wykonać proste zadania koncepcyjne, 

praktyczne lub projektowe w obszarze nauk 

rolniczych i leśnych dostosowane do kierunku 

studiów; prawidłowo interpretuje rezultaty i 

wyciąga wnioski dokształcając się przez całe 

życie. 

P6S_ UW 

P6S_ UK 

P6S_ UU 

 

P6S_ UW2 

MR _U04 

analizować procesy biologiczne zachodzące w 

glebie i roślinach oraz interpretować zjawiska 

i czynniki determinujące liczebność populacji 

organizmów żywych, a także ich wpływ na  

środowisko.  

P6S_ UW 

 
P6S_ UW3 

MR _U05 

wykorzystać wiedzę na temat metod i 

technologii stosowanych w uprawie i ochronie 

roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych. 

P6S_ UW 

P6S_ UK 

 

P6S_ UW3 

MR _U06 
zastosować zdobytą wiedzę dla dobra 

człowieka i środowiska. 

P6S_ UW 

 
P6S_ UW3 

MR _U07 identyfikować i klasyfikować organizmy 

żywe, diagnozować agrofagi oraz zastosować 

odpowiednie metody ochrony roślin. 

P6S_ UW 

 

P6S_ UW1 

P6S_ UW3 

MR _U08 prowadzić doradztwo w celu uzyskania 

produktów ogrodniczych i rolnych wysokiej 

jakości oraz podejmować decyzje dotyczące 

zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego 

przy zachowaniu zasad ochrony środowiska i 

racjonalnego gospodarowania. 

P6S_ UW 

P6S_ UK 

 

P6S_ UW3 

MR _U09 posługiwać się dokumentami prawnymi, 

przeprowadzić podstawową analizę 

ekonomiczną oraz świadomie planować i 

organizować pracę samodzielną i zespołową 

oraz rozwój działalności związanej z 

produkcja roślinną. 

P6S_ UW 

P6S_ UO 

 

 

P6S_ UW1 

P6S_ UW3 

MR _U10 rozpoznać podstawowe taksony roślin 

ogrodniczych, rolniczych i leśnych oraz 

wykorzystać ich wartości użytkowe dla 

zdrowia zwierząt i ludzi oraz gospodarki 

 

P6S_ UW 
P6S_ UW3 
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człowieka przy zachowaniu zasad ochrony 

środowiska.   

 

MR _U11 właściwie dobrać i zastosować sprzęt i 

aparaturę do wykrywania i prognozowania 

pojawu patogenów i szkodników oraz do 

wykonywania zabiegów ochrony roślin.   

P6S_ UW 

 

P6S_ UW1 

P6S_ UW2 

MR _U12 wykorzystać zdobytą wiedzę podczas 

prowadzenia szkoleń, wykonywania ekspertyz 

i prowadzenia doradztwa z zakresu ochrony 

zdrowia roślin. 

P6S_ UK 

P6S_ UO 

 

P6S_ UW3 

MR _U13 posługiwać się językiem obcym w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego w 

zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej 

zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu na poziomie B2 (ESOKJ). 

 

P6S_ UK 

 

P6S_ UW2 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

MR_K01 

społecznej, zawodowej i etycznej 

odpowiedzialności za jakość produktów 

roślinnych i stan środowiska naturalnego; ma 

świadomość jej znaczenia, 

P6S_ KK 

P6S_ KO 
X 

MR_K02 

stałego dokształcania i samodoskonalenia oraz 

znaczenia zasad dobrej praktyki rolniczej w 

integrowanej produkcji roślin. 

P6S_ KR X 

MR_K03 

działania w sposób przedsiębiorczy i 

odpowiedzialny; przewiduje skutki 

podejmowanych decyzji i ma świadomość ich 

ryzyka. 

P6S_ KO X 

MR_K04 

upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony 

roślin, ma świadomość jej znaczenia we 

współczesnym świecie; jest otwarty na 

autorytety i kreatywny w  

P6S_ KO 

P6S_ KR 
X 

MR_K05 

określania priorytetów i mechanizmów 

służących realizacji wytyczonych celów w 

zakresie wykonywanego zawodu,  

dostrzegania przyrodniczych, ekonomicznych 

i etycznych skutków działalności. 

P6S_ KK 

P6S_ KR 
X 

 


