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Szczegółowa charakterystyka programu studiów i warunki realizacji programu studiów 

obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

Nazwa kierunku studiów Doradztwo ogrodnicze 

Poziom studiów studia drugiego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Liczba semestrów st. stacjonarne st. niestacjonarne 

3 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie  

90 

Łączna liczba godzin zajęć w planie studiów st. stacjonarne st. niestacjonarne 

800 480 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

45 31,5 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, w 

przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 

dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie 

studiów do zajęć z języka obcego 

1 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie 

studiów do zajęć podlegających wyborowi (nie 

mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS) 

27 (30%) 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej wiodącej ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

całego programu studiów 

80 (88,9%) 

Liczba punktów ECTS przypisana do pozostałych 

dyscyplin naukowych ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

całego programu studiów 

10 (11,1%) 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne – dotyczy 
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kierunków o profilu praktycznym 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

związanych z prowadzoną działalnością naukową 

w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów z 

uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach 

przygotowujących do prowadzenia działalności 

naukowej lub udział w tej działalności – dotyczy 

kierunków o profilu ogólnoakademickim 

83 

Liczba godzin zajęć prowadzona na kierunku 

studiów przez nauczycieli zatrudnionych w Uczelni 

jako podstawowy miejscu pracy 

800 

Opis sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w 

trakcie całego cyklu kształcenia: 

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się dostosowane są do efektów uczenia 

się. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą 

sprawdzanie i ocenianie na każdym etapie procesu kształcenia, w odniesieniu do 

wszystkich realizowanych zajęć tj. wykładów i ćwiczeń, w tym zajęć z języków obcych. 

Na poziomie poszczególnych modułów ocenę stopnia osiągnięcia efektów uczenia się 

przeprowadza się w zakresie: wiedzy na podstawie egzaminu lub zaliczenia pisemnego lub 

ustnego, umiejętności na podstawie oceny zadań z zastosowaniem zdobytej wiedzy lub 

prac projektowych/prezentacji, kompetencji społecznych na podstawie oceny pracy 

studenta w grupie, udziału w dyskusji. Do innych sposobów weryfikacji efektów uczenia 

się należą m.in. ankiety zajęć, opinie interesariuszy, roczna ocena efektów uczenia się 

zawarta w raporcie WSdsJK. Stopień osiągania efektów uczenia się określają oceny 

uzyskiwane przez studentów, a kryteria oceny przedstawiane są studentom na pierwszych 

zajęciach z danego modułu. Ostatnim etapem sprawdzania stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się jest średnia ocena ze studiów oraz oceny uzyskane na egzaminie 

dyplomowym, gdzie ocenia się pracę dyplomową (recenzent i promotor) oraz odpowiedzi 

na pytania egzaminacyjne.  

Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych wraz z liczbą punktów ECTS 

przyporządkowaną do praktyk: 

Warunki realizacji programu studiów: opis przebiegu studiów z uwzględnieniem kolejności 

przedmiotów (grupy przedmiotów np. ogólne, podstawowe, kierunkowe,) zasady wyboru 

przedmiotów fakultatywnych, specjalności itp.: 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku doradztwo ogrodnicze realizowane będą przez 

nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy i kompetencje w zakresie 
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poszczególnych modułów, zgodnie z prowadzoną tematyką naukowo-badawczą. Zajęcia 

dydaktyczne prowadzić będzie 22 nauczycieli, w tym 3 osoby z tytułem profesora, 10 ze 

stopniem doktora habilitowanego i 9 ze stopniem doktora. Nauczyciele akademiccy 

Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu reprezentują dyscyplinę rolnictwo i 

ogrodnictwo – zgodną z prowadzonymi zajęciami. Niektóre moduły realizują pracownicy 

Wydziału Agrobioinżynierii, których dorobek naukowy i kompetencje w zakresie 

poszczególnych modułów są powiązane z prowadzoną tematyką naukowo-badawczą. 

Realizowane treści programowe prezentują aktualny stan wiedzy, a kadra naukowa posiada 

doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, których wyniki publikowane są w 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Przemyślany dobór kadry 

gwarantuje realizację programu studiów i zakładanych efektów uczenia się. Studenci 

włączani są w prowadzenie badań w ramach działalności koła naukowego oraz 

realizowania tematów prac magisterskich o charakterze eksperymentalnym. Przedmioty na 

kierunku ułożone są w sposób logiczny i zgodny z przebiegiem procesów 

technologicznych, najpierw przekazywane będą treści dotyczące podstaw produkcji 

ogrodniczej i zasad prowadzenia działalności doradczej, a w dalszej kolejności zagadnienia 

bardziej szczegółowe i występujące później w procesie produkcji (np. Pozbiorcze 

traktowanie i zagospodarowanie płodów ogrodniczych). Student może wybrać z grupy dwu 

– trzech przedmiotów jeden, a realizowany jest przedmiot, na który zdecydowała się 

największa liczba studentów. 

 


