
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 46/2019-2020 
Senatu UP w Lublinie z dnia 28 lutego 2020 r. 

 

 
 

Szczegółowa charakterystyka programu studiów i warunki realizacji programu studiów 

obowiązuje od roku akademickiego 2020/21 

 

Nazwa kierunku studiów Agroleśnictwo 

Poziom studiów Studia II 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 

915 543 

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 

49 30 

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 

8 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie 

studiów do zajęć z języka obcego 
2 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie 

studiów  do  zajęć  podlegających  wyborowi  (nie 

mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS) 

30 

 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej wiodącej ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

całego programu studiów 

Rolnictwo i ogrodnictwo 57 pkt ECTS 

co stanowi 63% łącznej liczby punktów 

 

Liczba punktów ECTS przypisana do pozostałych 

dyscyplin naukowych ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla 

całego programu studiów 

Nauki leśne 33 pkt ECTS 

co stanowi 37% łącznej liczby punktów 

 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne – dotyczy 

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 

58 

 

Liczba   godzin  zajęć   prowadzona   na   kierunku 

studiów przez nauczycieli zatrudnionych w Uczelni 

jako podstawowy miejscu pracy 

880 

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

trakcie całego cyklu kształcenia:  

Skuteczność osiągania modułowych efektów  kształcenia oraz metody ich weryfikacji będą 

określane na pierwszych zajęciach z danego modułu przez osoby odpowiedzialne. 

Modułowe efekty kształcenia będą weryfikowane za pomocą kolokwiów, prac 

projektowych, sprawozdań z ćwiczeń, referatów oraz egzaminów i zaliczeń. Kryteria 

oceny będą podawane przez osoby prowadzące zajęcia. Dokumentacja związana z oceną 

modułowych efektów kształcenia będzie przechowywana przez osoby odpowiedzialne za 

moduły (przedmioty) przez okres 1 roku, zaś protokoły egzaminów i zaliczeń końcowych 

będą archiwizowane i przechowywane w teczkach studentów w Dziekanacie. Osiąganie 

efektów kierunkowych będzie oceniane na podstawie anonimowych ankiet sporządzanych 

przez studentów zgodnie z przyjętą procedurą WA-K3. Ankiety oraz sprawozdanie z 

weryfikacji ogólnego rozkładu ocen i osiągniętych efektów kształcenia będą analizowane 

przez Radę Programową, a następnie zostaną włączone do Raportu z osiągania efektów 

kształcenia sprawozdawanego przez dziekana na posiedzeniu Kolegium Wydziału. Do 

raportu będą włączane analizy wynikające z oceny prac dyplomowych. Funkcjonowanie 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest zgodne z uchwałą Senatu 

UP w Lublinie w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz zarządzeniem Rektora w sprawie 

wprowadzenia procedur funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością 

kształcenia. 

 

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

przyporządkowaną do praktyk: program studiów nie obejmuje praktyki 



Warunki realizacji programu studiów: opis przebiegu studiów z uwzględnieniem kolejności 

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

przedmiotów fakultatywnych, specjalności itp.: 

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie spełnia warunki 

prowadzenia studiów określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 1668) w nawiązaniu do Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.   Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669) i 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów (Dz. U. 1861) oraz w wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Między innymi:  

- spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zaplanowanych do realizacji zajęć na 

kierunku agroleśnictwo o profilu ogólnoakademickim,  

- dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym 

zapewnia właściwy dostęp do sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni, 

- zapewnia studentom dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach 

kształcenia na kierunku agroleśnictwo, 

- wdraża wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający działania na 

rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.  

Studenci wybierają przedmioty do realizacji spośród przedmiotów do wyboru określonych 

w programie studiów, tak aby osiągnąć efekty kształcenia. W czasie pierwszego semestru 

na studia stacjonarnych i II na studia niestacjonarnych studenci wybierają jednostkę i 

promotora pracy magisterskiej oraz mają możliwość wyboru grupy seminaryjnej. Pracę 

magisterską wykonują pod kierunkiem promotora na temat wskazany przez promotora lub 

studenta, jednak temat pracy magisterskiej musi być zaakceptowany przez Radę 

Programową i zgodny z kierunkiem kształcenia. Po uzyskaniu absolutorium tj. zaliczeniu 

wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, studenci składają pracę magisterską 

w Dziekanacie łącznie z protokołem sprawdzenia pracy przez Jednolity System 

Antyplagiatowy podpisanym przez promotora. Po spełnieniu wszystkich wymogów 

objętych prawem Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 1668) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 1861) i regulaminem studiów związanych z 

przystąpieniem studenta do egzaminu magisterskiego, dziekan wysyła pracę do recenzenta i 

wyznacza termin obrony. 

Program studiów nie przewiduje ściśle określonej sekwencji przedmiotów, jednak 

zaliczenie semestru studiów będzie możliwe po uzyskaniu przez studenta 30 pkt ECTS. W 

Programie studiów grupę przedmiotów (modułów) ogólnych stanowią: język obcy, aspekty 

prawne w agroleśnictwie, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka leśna, polityka rolna i 

uregulowania prawne. Grupę przedmiotów podstawowych stanowią: ochrona i 

kształtowanie ekosystemów, ochrona bioróżnorodności, monitoring środowiska, 

doświadczalnictwo i biometria, obrazowanie przestrzenne, bioindykacja środowiska 

przyrodniczego, biokonserwacja ekosystemów. Większość stanowią przedmioty 

specjalistyczne: technologia upraw agroleśnych, entomologia agroleśna, fitopatologia 

agroleśna, zarządzanie populacjami zwierząt, siedliskoznawstwo, hodowla i użytkowanie 

lasu, diagnostyka agroleśna, produkcja i przerób surowca drzewnego, ekonomika produkcji 

agroleśnej, programy rolno-środowiskowe i doradztwo agroleśne, sylwanopastoralizm, 

zarządzanie i logistyka w agroleśnictwie, surowce leśne, zielarstwo, taksacja i certyfikacja 

leśna, pozyskiwanie drewna, ocena i wykorzystanie drewna, seminaria. 
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