
  

 

                                                                     Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2019-2020 

                                                                   Senatu UP w Lublinie z dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

Opis efektów uczenia się 

Nazwa kierunku studiów: enologia i cydrownictwo 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Profil studiów: praktyczny 

Dyscyplina albo dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

            dyscyplina naukowa wiodąca (%): 72% rolnictwo i ogrodnictwo 

 pozostałe dyscypliny naukowe (%): 28% technologia żywności i żywienia  

 

Opis efektów uczenia się 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  z późn. zm.) oraz charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.  

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Symbole 

efektów uczenia 

się dla kierunku 

studiów 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

 

EC_W01 

w zaawansowanym stopniu zagadnienia w zakresie botaniki, 

fizjologii roślin, chemii i biochemii, nauk o glebach, ochrony 

roślin, żywienia roślin, herbologii dostosowane do kierunku 

enologia i cydrownictwo 

P6S_WG 

EC_W02 

zjawiska, terminy i procesy z zakresu szkółkarstwa, biologii, 

uprawy i odmianoznawstwa roślin sadowniczych, ogólne zasady 

hodowli i biotechnologii 

 

P6S_WG 

EC_W03 

zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej oraz związane z 

wiedzą ekonomiczną i społeczną dostosowaną do form 

działalności w obszarze produkcji wina, cydru oraz innych 

alkoholi owocowych i ziołowych, z uwzględnieniem 

pozyskiwania  

i przetwarzania informacji 

P6S_WG 

P6S_WK 



  

EC_W04 
w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu uprawy, 

agrotechniki, odmianoznawstwa winorośli, ochrony winnic i 

sadów oraz obrotu środkami ochrony roślin 

P6S_WG 

EC_W05 
techniczne i technologiczne aspekty produkcji win, cydrów oraz 

innych alkoholi owocowych i ziołowych 
P6S_WG 

EC_W06 

sensoryczne, fizykochemiczne, mikrobiologiczne i instrumentalne 

metody analizy surowców, półproduktów winiarskich i win oraz 

ich kupażowanie 
P6S_WG 

EC_W07 

przemiany fizyko-chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne 

zachodzące w surowcach i produktach winiarskich podczas ich 

przetwarzania, utrwalania i przechowywania 
P6S_WG 

EC_W08 

regulacje prawne związane z tworzeniem, zarządzaniem i 

funkcjonowaniem rynku produktów winiarskich i cydrowniczych 

oraz podstawowe przepisy i wymagania dotyczące rynku wina i 

cydru 

P6S_WK 

EC_W09 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości, projektowania winnic i winiarni oraz 

zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej, 

ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji 

winiarskiej i cydrowniczej 

P6S_WK 

EC_W10 

zagadnienia dotyczące historii oraz znaczenia winorośli i wina w 

tradycji, kulturze i gospodarce oraz zasady klasyfikacji, doboru i 

podawania wina 

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

 

EC_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz stosować technologie 

informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania 

informacji oraz budowy baz danych niezbędnych do 

projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu produkcji 

ogrodniczej i winiarskiej  

P6S_UW 

P6S_UK 

EC_U02 

identyfikować gatunki i odmiany roślin sadowniczych i 

winorośli, określać, definiować biotyczne i abiotyczne zagrożenia 

oraz skutecznie im przeciwdziałać  

P6S_UW 



  

EC_U03 

oceniać właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, 

dobierać stanowiska pod uprawę winorośli i roślin sadowniczych, 

stosować zasady prawidłowego odżywiania i ochrony roślin w 

celu uzyskania wysokiej jakości plonów bezpiecznych dla 

konsumenta 

P6S_UW 

P6S_UU 

EC_U04 
wykorzystywać nowoczesne metody rozmnażania i hodowli, 

założyć i prowadzić szkółkę winorośli i roślin sadowniczych P6S_UW 

EC_U05 
stosować nowoczesne technologie uprawy, nawożenia, ochrony 

roślin oraz różne metody i techniki zbioru owoców 
P6S_UW 

P6S_UO 

EC_U06 

opracować recepturę wina i cydru, dobrać surowce, zaplanować 

procesy produkcyjne oraz dokonać podstawowych obliczeń 

technologicznych podczas produkcji  
P6S_UW 

EC_U07 

posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, 

stosować odpowiednie metody analizy i oceny surowców oraz 

napojów alkoholowych 

P6S_UW 

P6S_UU 

EC_U08 

przeprowadzać analizę sensoryczną, fizykochemiczną i 

mikrobiologiczną surowców i produktów fermentowanych, 

oceniać jakość oraz klasyfikować wina, cydry i alkohole 

owocowe 

P6S_UW 

P6S_UU 

EC_U09 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, 

przygotowywać prace projektowe, sprawozdania, raporty oraz 

wystąpienia ustne z zakresu kierunku studiów w celu 

porozumienia się z instytucjami, producentami i odbiorcami 

związanymi z produkcją winiarską i cydrowniczą 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

EC_U10 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie nauk 

przyrodniczych związanych z ogrodnictwem  
P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

EC_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, 

uznawania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej 

odpowiedzialności za wysoką jakość produktów na każdym 

etapie ich tworzenia 

P6S_KK 

P6S_KR 

EC_K02 

pracy indywidualnej i zespołowej, komunikowania  

i współdziałania przyjmując rolę wykonawcy lub kierownika; ma 

świadomość potrzeby dokształcania się i doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych jest świadomy odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane działania 

P6S_KK 



  

EC_K03 
przestrzegania, promowania i rozwijania zasad etyki zawodowej 

oraz odpowiedzialnego wyboru działań i dbałości o dorobek i 

tradycje zawodu 

P6S_KK 

P6S_KO 

P6S_KR 

EC_K04 

podejmowania działań proekologicznych w zakresie uprawy 

winorośli i roślin sadowniczych wpływających na środowisko 

przyrodnicze i prozdrowotne właściwości produktów finalnych z 

uwzględnieniem interesu społecznego 

P6S_KO 

P6S_KR 

EC_K05 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, organizowania 

pracy i realizacji zadań związanych z uprawą winorośli i 

produkcją wina 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

 

 

 

 

Opis efektów uczenia się w odniesieniu do charakterystyki drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich.  

 

Nazwa kierunku studiów: enologia i cydrownictwo 

Poziom: studia pierwszego stopnia 

Profil: praktyczny 
 

Profil: 

Symbol 

Efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie 

kompetencji inżynierskich 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla 

kwalifikacji 

umożliwiających 

uzyskanie kompetencji 

inżynierskich 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

InzEC_W01 podstawowe metody, techniki stosowane przy 

rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich  

z zakresu realizowanego kierunku studiów  

P6S_WG 

P7S_WG 

InzEC_W02  społeczne, ekonomiczne, prawne i pozatechniczne 

uwarunkowania działalności inżynierskiej związane  

z produkcją, marketingiem i dystrybucją win, cydrów  

i innych alkoholi owocowych 

P6S_WK 

P7S_WK 

InzEC_W03 reguły zarządzania jakością oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej w sektorze winiarstwa  

i cydrownictwa 

P6S_WK 

P7S_WK 

InzEC_W04 podstawowe technologie inżynierskie w enologii  P6S_WG 



  

i cydrownictwie P7S_WG 

InzEC_W05 procesy w cyklu funkcjonowania urządzeń, obiektów  

i systemów technicznych typowych dla studiowanego 

kierunku 

P6S_WG 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

InzEC_U01  planować i przeprowadzać eksperymenty oraz 

interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski 

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U02  wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne 

do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich  

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U03 wybierać, stosować i optymalizować techniki  

i technologie typowe dla produkcji win, cydrów i 

innych alkoholi owocowych  

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U04 dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej 

podejmowanych działań inżynierskich w enologii  

i cydrownictwie 

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U05 

 

dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 

istniejących rozwiązań technologicznych dotyczących 

uprawy roślin sadowniczych oraz produkcji  

i przetwórstwa win, cydrów i innych alkoholi 

owocowych 

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U06 formułować specyfikację prostych zadań inżynierskich 

o charakterze praktycznym w zakresie studiowanego 

kierunku studiów  

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U07 ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 

służących do rozwiązania prostego zadania 

inżynierskiego o charakterze praktycznym, typowego 

dla enologii i cydrownictwa  

P6S_UW 

P7S_UW 

InzEC_U08 zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować oraz 

zrealizować proces produkcyjny win, cydrów i innych 

alkoholi owocowych, używając odpowiednio dobranych 

metod, technik i narzędzi 

P6S_UW 

P7S_UW 

 

 


