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Ogólna charakterystyka kierunku studiów  

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

Nazwa kierunku studiów 

 

Doradztwo ogrodnicze 

Poziom studiów 

 

studia drugiego stopnia 

Profil studiów 

 

ogólnoakademicki 

Forma studiów 

 

studia stacjonarne (3 semestry),  

studia niestacjonarne (4 semestry) 

Tytuł zawodowy 

 

magister inżynier 

Język prowadzonych studiów 

 

polski 

Wskazanie dyscypliny naukowej, do której jest 

przyporządkowany kierunek studiów, a w 

przypadku przyporządkowania do więcej niż jednej 

dyscypliny wskazanie dyscypliny wiodącej, w 

ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa 

efektów uczenia się. Należy określić procentowy 

udział efektów uczenia się przypisanych do 

wskazanych dyscyplin w łącznej liczbie efektów 

uczenia się. 

rolnictwo i ogrodnictwo 89% 

nauki o zarządzaniu i jakości 11% 

Koncepcja kształcenia, w tym wskazanie związku ze strategią Uczelni oraz potrzebami 

społeczno-gospodarczymi: 

Koncepcja kształcenia wpisuje się dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo oraz nauki o 

zarządzaniu i jakości, profil ogólnoakademicki. W programie studiów znajdują się również 

elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych 

i społecznych. Kierunek studiów doradztwo ogrodnicze, realizowany na studiach drugiego 

stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest zgodny ze strategią 

Uczelni i Wydziału, której celem jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, 

doskonalenie kompetencji i stabilny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, współpraca z 

otoczeniem krajowym i międzynarodowym, rozwój infrastruktury zapewniającej sprawną 

realizację procesu dydaktycznego i prac naukowo-badawczych. 

Uzasadnienie utworzenia studiów i różnice w stosunku do innych programów studiów o 

podobnie zdefiniowanych efektach uczenia się prowadzonych w Uczelni i 

przyporządkowanych do tej samej dyscypliny: 

 Lubelszczyzna jest regionem o jednej z największych, w skali kraju, produkcji warzyw 

polowych i owoców. Tak intensywna produkcja dostarczająca produkty nie tylko na świeży 
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rynek, ale i do prężnie rozwijającego się przemysłu przetwórczego, wymaga specjalistów 

potrafiących wspierać i szkolić producentów. Rola produkcji ogrodniczej w nowoczesnym 

społeczeństwie zwiększa się ze względu na zmieniające się podejście do żywności i stylu 

życia. Szybkie zmiany w produkcji rolniczej powodują, że również producenci coraz 

chętniej, by nadążyć za zmieniającymi się trendami, korzystają ze wsparcia i porad 

doradców. Obecnie odczuwalny jest brak osób doradzających w zakresie technologii 

produkcji roślin ogrodniczych, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy 

pomogą dostosować się producentom żywności do zmieniających się wymagań odbiorców 

i konsumentów. Z tego względu powołanie kierunku doradztwo ogrodnicze wychodzi 

naprzeciw tym oczekiwaniom i wpisuje się w strategię Uczelni wspierania rozwoju ważnej 

dla regionu produkcji ogrodniczej. Koncepcją  inspirującą powołanie kierunku doradztwo 

ogrodnicze jest wykształcenie i przygotowanie do pracy doradczej absolwentów 

potrafiących analizować złożone zagadnienia związane z technologią produkcji płodów 

ogrodniczych i praktycznie dostosować je do zmieniających się warunków 

środowiskowych i wymagań konsumentów. 

Na kierunku doradztwo ogrodnicze nacisk skierowany jest na przekazanie studentom 

wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do dostrzegania i rozwiązywania 

problemów związanych z produkcją ogrodnicą oraz wdrażania ich do praktyki ogrodniczej. 

Uczelnia nie prowadzi kształcenia na kierunku, którego program określają takie same 

efekty uczenia się przyporządkowane do tej samej dyscypliny. 

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 

Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera 

kierunku ogrodnictwo, zielarstwo i terapie roślinne, rolnictwo lub kierunku pokrewnego (tj. 

kończącego się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera, którego efekty uczenia się w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pokrywają co najmniej 60% treści 

programowych zawartych w programach studiów pierwszego stopnia wyżej wymienionych 

kierunków). Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126. 

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia, możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji studiów: 

Celem studiów na kierunku doradztwo ogrodnicze jest uzyskanie przez absolwenta 

tytułu zawodowego magistra inżyniera poprzez opanowanie zaawansowanej, pogłębionej i 

rozszerzonej wiedzy w stosunku do studiów pierwszego stopnia oraz rozwinięcie zdolności 

umiejętnego korzystania z poznanych technologii stosowanych w produkcji ogrodniczej 

Ponadto wykształcone umiejętności organizowania i kierowania ogrodniczą działalnością 

doradczą w celu uzyskania plonów wysokiej jakości i wielkości, współdziałania z innymi 

podmiotami w tym zakresie, a także umiejętności dostosowania technologii uprawy 

różnych gatunków roślin ogrodniczych do warunków glebowych, klimatycznych i 

ekonomicznych  oraz wymagań producenta i konsumenta.  

Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą i umiejętnościami w zakresie działalności 

doradczej w ogrodnictwie, zaawansowanych metod i technik uprawy roli, żywienia i 

ochrony stosowanych w produkcji roślin ogrodniczych oraz ich wpływu na kształtowanie 

środowiska. Absolwent jest kreatywny, zna zasady i specyfikę pracy doradczej w 

ogrodnictwie oraz nowoczesne metody, techniki i technologie wykorzystywane w 
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produkcji ogrodniczej mające na celu poprawę jakości życia człowieka. Absolwent potrafi 

modyfikować i dostosowywać techniki i technologie zgodnie z warunkami i wymaganiami 

konsumentów, jak również zna zasady funkcjonowania gospodarstw ogrodniczych, 

przedsiębiorstw i rynków ogrodniczych.  

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia działalności w doradztwie ogrodniczym, 

komunikacji i negocjacji, współpracy ze specjalistami z innych dziedzin, kierowania 

różnymi działami produkcji ogrodniczej oraz jednostkami związanymi z doradztwem 

ogrodniczym, potrafi zastosować i dostosować najnowsze techniki i technologie w 

ogrodnictwie w celu uzyskania produktów najwyższej jakości. Po ukończeniu studiów 

student potrafi umiejętnie korzystać z dostępnych źródeł informacji, właściwie je 

interpretować i dostosować do potrzeb interesariuszy, posiada umiejętność prawidłowego 

planowania i prowadzenia zadań badawczych oraz interpretacji uzyskanych wyników z 

wykorzystaniem metod statystycznych i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego 

stopnia.  

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, 

firmach doradczych pracujących dla ogrodnictwa, firmach dostarczających zaopatrzenie 

ogrodnicze, firmach prowadzących szkolenia w zakresie ogólnie pojętego ogrodnictwa, 

zakładach przetwórczych jako osoba sprawująca nadzór i kontrolująca produkcję w 

gospodarstwach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach naukowych. 

Absolwent jest przygotowany do pracy naukowej, potrafi samodzielnie opracowywać i 

prezentować doniesienia naukowe korzystając z literatury i własnych dociekań w języku 

ojczystym i językach nowożytnych. Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia 

i potrafi ukierunkowywać siebie i  innych w tym zakresie.  

 


