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Ogólna charakterystyka kierunku studiów  

obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

Nazwa kierunku studiów enologia i cydrownictwo 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil studiów praktyczny 

Forma studiów studia stacjonarne (7 semestrów) 

Tytuł zawodowy 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 – 72% 

technologia żywności i żywienia – 

28% 

Koncepcja kształcenia, w tym wskazanie związku ze strategią Uczelni oraz 

potrzebami społeczno-gospodarczymi: 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku enologia i cydrownictwo jest zgodna z wymogami 

formalnymi – Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

(Dz.U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.), rozporządzeniami wydanymi przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego i regulaminami wewnętrznymi UP w Lublinie. Koncepcja  

ta wpisuje się w dziedzinę nauk rolniczych, dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo, profil 

praktyczny. W programie studiów znajdują się również elementy wiedzy i umiejętności  

z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.  

Kierunek studiów enologia i cydrownictwo, realizowany na pierwszym poziomie 

kształcenia w systemie studiów stacjonarnych jest zgodny ze strategią Uczelni i Wydziału, 

której celem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, doskonalenie kompetencji  

i stabilny rozwój potencjału kadry naukowo-dydaktycznej, rozwój infrastruktury 

umożliwiającej realizację procesu dydaktycznego oraz badań naukowych na najwyższym 



poziomie. Ponadto daje możliwość szeroko rozumianej współpracy badawczej  

i wdrożeniowej z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. Kształcenie na kierunku 

enologia i cydrownictwo będzie realizowane przez wysoko wykwalifikowanych 

pracowników naukowo-dydaktycznych, których powołaniem jest nauczanie studentów oraz 

prowadzenie badań naukowych i wdrażanie uzyskanych wyników do szeroko rozumianej 

praktyki ogrodniczej i przetwórczej. 

Utworzenie kierunku studiów enologia i cydrownictwo jest zgodne ze strategią 

Uczelni, która przewiduje ciągłe doskonalenie oferty dydaktycznej uwzględniającej 

oczekiwania interesariuszy, w tym przede wszystkim studentów i rynku pracy. Istotny 

udział zajęć o charakterze praktycznym w programie studiów zapewni wysoki poziom 

kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej.  

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: 

 

Kierunek enologia i cydrownictwo jest tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

interesariuszy, w tym przede wszystkim rynku pracy, dla specjalistów w zakresie uprawy 

winogron i pozostałych gatunków sadowniczych oraz produkcji wina, cydru i innych 

alkoholi owocowych. Absolwent tego kierunku będzie posiadał kwalifikacje zawodowe  

do pracy związanej z uprawą winorośli i gatunków sadowniczych oraz w branży 

winiarskiej i cydrowniczej. 

Program studiów został skomponowany po wcześniejszych konsultacjach z 

interesariuszami (tj. Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, Winnica 

Mickiewicz, Winnica Płochockich, Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, 

Cydrownia Mikołajówka, Cydrownia Szczepanówka, Ambra S.A.) oraz po analizie 

programu studiów uczelni zagranicznych (tj. Uniwersytet Mendla w Brnie, Gruziński 

Uniwersytet Technologiczny – Georgian Technical University). Program studiów posiada 

szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oferując szeroką gamę 

obligatoryjnych oraz fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych. Program kładzie 

nacisk na uczenie praktyczne i zapewnia dogłębne zrozumienie zasad i praktyk produkcji 

wina, cydru i innych alkoholi owocowych. Programy o podobnie zdefiniowanych celach 

i efektach kształcenia na pierwszym poziomie kształcenia nie są realizowane w 

Uczelni.  

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie 

gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni 



upraw. O powodzeniu całego przedsięwzięcia decyduje możliwość zaoferowania 

atrakcyjnego i unikalnego produktu jakim jest wino gronowe. Na przestrzeni ostatnich lat 

obserwujemy wzrost liczby nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach 

winiarskich, które potwierdzają, że wyrób dobrych, jakościowych win jest możliwy  

w Polsce. Rodzimi winiarze nie mając tradycji winiarskich, dostępu do wiedzy i praktyki 

pozwalającej na produkcję wysoko jakościowych produktów, zmuszeni są do wyjazdów 

zagranicznych w celu zdobycia podstawowych informacji w tej dziedzinie. Model małej, 

rodzinnej winnicy o powierzchni około jednego hektara wydaje się najbardziej bezpieczny  

i przyszłościowy w polskich warunkach, gdzie uprawa nie ma większych tradycji i jest 

obarczona ryzykiem klimatycznym oraz finansowym. Należy nadmienić, iż w ostatnich 

latach coraz częściej powstają duże, kilkunastohektarowe winnice z myślą o produkcji  

i sprzedaży wysoko gatunkowego wina gronowego na rynek europejski. Miejsca takie  

z pewnością będą potrzebowały wysoko wyspecjalizowanej kadry do tego typu produkcji. 

Lubelszczyzna jest również jednym z największych regionów produkcji jabłek w naszym 

kraju. Z analizy rynku wynika, że ostatnie lata dla polskich sadowników są mało lub w 

ogóle nie opłacalne. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w istniejącym od kilku lat 

embargo i ciągłym wzroście nadprodukcji. Szansy oraz dodatkowego źródła dochodu dla 

polskich sadowników, w kontekście problemu nadmiaru ilości jabłek, należy szukać w 

przetwórstwie owoców, w tym w produkcji naturalnego cydru, który może być 

dodatkowym źródłem dochodu dla polskich sadowników. Przestawienie gospodarstw 

sadowniczych  

na przetwórstwo, którego celem będzie wytworzenie produktów wysokiej jakości oraz 

stworzenie rozpoznawalnej marki wydaje się być strategiczną dźwignią i kierunkiem dla 

ustabilizowania całego sektora sadowniczego, który w dużo większym stopniu mógłby się 

opierać na produkcie przetworzonym, a nie na surowcu. Powołanie kierunku enologia  

i cydrownictwo wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i wpisuje się w strategię Uczelni 

polegającą na wspieraniu ważnej dla regionu produkcji ogrodniczej. Koncepcją inspirującą 

powołanie kierunku enologia i cydrownictwo jest wykształcenie i przygotowanie 

absolwentów do pracy w zakresie uprawy winorośli i gatunków sadowniczych oraz 

produkcji win, cydrów i innych alkoholi owocowych, potrafiących analizować złożone 

zagadnienia technologii produkcji i dostosować je do zmieniających się warunków 

środowiskowych i wymagań konsumentów. 

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

 

Kandydatem do podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku enologia  



i cydrownictwo może być absolwent szkoły średniej ogólnokształcącej o profilu ogólnym, 

biologicznym, matematyczno-fizycznym oraz absolwent technikum o profilu rolniczym, 

ogrodniczym, leśnym oraz o profilu pokrewnym, w których podstawą nauczania były takie 

przedmioty jak: biologia, chemia, geografia i matematyka. 

Przedmioty wymagane do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym to: język obcy 

oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, 

informatyki, matematyki. W ocenie konkursowej stosowane są obowiązujące mnożniki 

odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym 

lub rozszerzonym. 

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia, możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji studiów: 

 

Celem studiów o profilu praktycznym, na kierunku enologia i cydrownictwo jest 

uzyskanie przez absolwenta tytułu inżyniera poprzez opanowanie podstawowej wiedzy  

z zakresu: botaniki, chemii i biochemii, fizjologii roślin, żywienia roślin, gleb winnic  

i sadów, biologii i uprawy roślin sadowniczych, szkółkarstwa winorośli i innych roślin 

sadowniczych, agrotechniki winnic i sadów, entomologii i fitopatologii sadowniczej, 

hodowli i odmianoznawstwa, herbologii, kultur in vitro w sadownictwie, mikrobiologii  

i biochemii napojów alkoholowych, aspektów prozdrowotnych win i nalewek, doboru win 

do potraw.  

Nabycie przez absolwenta umiejętności prawidłowej uprawy winorośli i innych roślin 

sadowniczych w celu uzyskania wysokiej jakości plonu do dalszego przetwarzania, a także 

umiejętności dostosowania technologii uprawy różnych gatunków roślin ogrodniczych  

do wymagań producenta, konsumenta oraz określonych warunków glebowych, 

klimatycznych i ekonomicznych.  

Absolwent ma podstawową wiedzę związaną z innowacyjnymi metodami technologii 

produkcji wina, cydrów oraz wysokoprocentowych alkoholi winogronowych, nalewek  

i likierów, alkoholi fermentacji wtórnej, win musujących i specjalnych oraz innych alkoholi 

owocowych. Ma wiedzę z zakresu somelierstwa, enoturystyki, rynku wina, handlu  

i marketingu, w szczególności umiejętności kalkulacji kosztów związanych z założeniem 

winnicy i winiarni w oparciu o odpowiednie przygotowanie w ramach negocjacji  

i komunikacji społecznej. 

Absolwent posiada umiejętność analizy sensorycznej i kupażowania wina oraz 

oceny jakości surowców i analizy instrumentalnej dzięki, którym umie rozwiązywać 

problemy związane z przechowywaniem wina, zna jego choroby i wady. Jest 



przygotowany  

do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, dzięki której będzie umiał 

zaprojektować winnicę i winiarnię. Posiada umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka 

występujących w winnicach i winiarniach oraz poszukuje ich efektywnych rozwiązań, ma 

nabyte umiejętności pracy w zespole, również interdyscyplinarnym, umiejętności 

kierowania zespołem, planowania i skutecznej realizacji wytyczonych zadań, umiejętności 

posługiwania się środkami informacyjnymi. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z użyciem 

specjalistycznej terminologii rolniczej i ogrodniczej. Ma odpowiednie przygotowanie  

do prowadzenia badań naukowych, niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach 

drugiego stopnia na kierunkach kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (np. 

doradztwo ogrodnicze, technologia żywności i żywienie człowieka oraz biotechnologia) 

oraz tego typu uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.  

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i właściwe kompetencje do pracy na różnych 

stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych jako właściciel winnicy, 

kierownik winnicy, kierownik szkółki winnic, rzeczoznawca winnic, konsultant, broker 

win, kierownik bankietów winiarskich, właściciel/pracownik winiarni. Zdobyte szerokie 

wykształcenie praktyczne pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę i umożliwi 

im elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku. 

 


