
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/2019-2020 
Senatu UP w Lublinie z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

Ogólna charakterystyka kierunku studiów 

obowiązuje od roku akademickiego 2020/21 
 

Nazwa kierunku studiów Agroleśnictwo 

Poziom studiów II stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne/niestacjonarne 

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 – 63% 

nauki leśne – 37% 

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

społeczno-gospodarczymi: 
        Koncepcja kształcenia na kierunku agroleśnictwo mieści się w dziedzinie nauk 

rolniczych w dyscyplinach rolnictwo i ogrodnictwo (63%) oraz nauki leśne (37%). Studia są 

prowadzone w profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

Utworzenie kierunku studiów agroleśnictwo jest zgodne ze strategią oraz misją UP w 

Lublinie na lata 2019-2030 (Uchwała nr 66/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 24 maja 

2019) oraz Wydziału Agrobioinżynierii (uchwała Rady Wydziału nr 3/05/13 z dnia 22 maja 

2013 r). Podporządkowana jest ona zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia, poprzez 

wzbogacenie i różnicowanie oferty dydaktycznej, wykorzystanie nowoczesnych metod i 

technologii w dydaktyce oraz wzmocnienie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu. 

Do kierunkowych celów strategicznych Uczelni należy m. in.: systematyczna poprawa 

jakości i efektywności kształcenia poprzez koncentrację potencjału badawczego, 

wdrożeniowego, kształcenie kadr, rozwinięcie i poszerzenie oferty kształcenia w nawiązaniu 

do potrzeb gospodarki i administracji, rozwój współpracy z ośrodkami zagranicznymi. 

Uruchomienie kierunku agroleśnictwo II stopnia na Wydziale Agrobioinżynierii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest zgodne z jego strategią oraz misją, a ponadto 

pozwoli na wypełnienie luki w ofercie programowej szkół wyższych nie tylko 

Lubelszczyzny, ale całej Polski i przygotuje specjalistów do pracy w sektorach rolniczo-

leśnych. 

 



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: 

        Studia II stopnia na kierunku agroleśnictwo mają charakter interdyscyplinarny. 

Absolwenci tego kierunku uzyskują m.in. wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, 

rolniczych, leśnych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze 

multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z szeroko pojętym sektorze agroleśnym. 

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są prowadzone studia I i II stopnia na 

kierunkach rolnictwo i ogrodnictwo oraz pierwszego stopnia  na kierunku leśnictwo. 

Kompetencje absolwentów oraz efekty kształcenia na w.w. kierunkach są inne niż na 

kierunku agroleśnictwo. Kierunek agroleśnictwo jest odpowiedzią na problemy gospodarki 

rolniczej na terenach przyleśnych, a także kształtowania nowego systemu produkcji 

rolniczej i leśnej jako odpowiedzi na zmieniające się warunki klimatyczne (silne wiatry, 

ocieplenie klimatu). Produkcja agroleśna jest prowadzona w krajach na południu Europy i 

na świecie. Rosnące zapotrzebowanie na  produkty ekologiczne nie tylko żywnościowe 

stanowi szansę rozwoju agroleśnictwa z uwzględnieniem ochrony przyrody i wykorzystania 

jej zasobów. 

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

     Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera z 

kierunku leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, biotechnologia, ochrona środowiska lub z 

innego kierunku pokrewnego, kompetencje zgodne z wymogami szeroko pojętego 

agroleśnictwa. 

Opis  sylwetki  absolwenta  obejmujący  opis  ogólnych  celów  kształcenia,  możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji studiów: 
Absolwent studiów II stopnia kierunku agroleśnictwo dysponuje wiedzą i 

umiejętnościami praktycznymi z zakresu rolnictwa i leśnictwa. Wykorzystuje je w celu 

planowania i wprowadzania nowoczesnych metod integrowanego zarządzania i 

gospodarowania ekosystemami rolnymi i leśnymi w warunkach przyrodniczo-gospodarczych 

danego terenu w nawiązaniu do postępujących zmian klimatycznych,  w tym zwłaszcza 

ocieplenia klimatu. Jest specjalistą przygotowanym do pracy w sektorze rolniczym, 

gospodarce leśnej i ochronie środowiska na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, a także planowania i wdrażania nowych rozwiązań 

technologicznych i naukowych w gospodarce rolniczej i leśnej, mechanizacji prac i logistyki, 

zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, 

agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Jest przygotowany do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w administracji rządowej i 

samorządowej oraz innych instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i 

ochroną środowiska, a także w doradztwie w zakresie innowacji w gospodarce rolnej i leśnej, 

zarządzania produkcją i dystrybucją żywności i surowców pozyskiwanych w systemach 

agroleśnych, podjęcia pracy w firmach prowadzących działalność usługową związaną z 

kształtowaniem środowiska, zalesianiem użytków rolnych, rekultywacją terenów 

zdegradowanych, planowaniem i organizacją gospodarstw agroleśnych. Po studiach II 

stopnia, absolwent  jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole doktorskiej. 

 

 

 
 
 
 
 


