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Ogólna charakterystyka kierunku studiów 

obowiązuje od roku akademickiego 2020/21 

Nazwa kierunku studiów Pszczelarstwo w agroekosystemach  

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów Ogólnoakademicki  

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.   

Kierunek studiów przyporządkowany jest 

do: 

Dyscyplina wiodąca – zootechnika i 

rybactwo – 76% 

Pozostałe dyscypliny: 

- rolnictwo  i ogrodnictwo – 19% 

- nauki biologiczne – 5% 

 

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

społeczno-gospodarczymi.  

 

Utworzenie kierunku studiów „Pszczelarstwo w agroekosystemach” wpisuje się w strategię 

rozwoju Uczelni na lata 2019-2030, która przewiduje „zwiększenie konkurencyjności 

poprzez otwieranie nowych kierunków studiów zgodnych z potrzebami rynku pracy”.  

Wskazywali na to interesariusze w listach intencyjnych.  

Pszczoły to organizmy dostarczające pierwszych symptomów o skażeniu środowiska 

naturalnego spowodowanego niewłaściwą uprawą gruntów, dlatego też uważane są za 

bioindykatory. Pszczoły są owadami utrzymującymi bioróżnorodność flory w 

agroekosystemach, co stanowi istotne ogniwo łańcucha pokarmowego, jakim są roślin 

dostarczające cennego białka dla zwierząt roślinożernych. Jednak z końcem XX wieku 

istotnie wzrosła trudność prowadzenia działalności pszczelarskiej. Przyczynami takiego 

stanu rzeczy są między innymi zmiany klimatyczne oraz rozwój chorób. Największe straty 

powodują trzy jednostki chorobowe: warroza, nosemoza i zgnilec złośliwy. Równie 

niekorzystne są także zmiany będące konsekwencją intensyfikacji rolnictwa. Należy do 

nich zubożenie szaty roślinnej spowodowane rozwojem rolnictwa wielkoobszarowego i 

stosowaniem herbicydów, co skutkuje niedożywieniem rodzin pszczelich. Coraz 

dotkliwszy jest zwłaszcza brak pyłku. Dużym zagrożeniem na terenach rolniczych są także 

pestycydy, szczególnie te z grupy neonikotynoidów. Często substancje te nie powodują 

bezpośredniego zatrucia rodzin pszczelich, lecz ich chroniczne podtrucia, osłabiające 

odporność pszczół, co czyni je jeszcze bardziej podatnymi na choroby i pasożyty. Skutkiem 

scharakteryzowanych wcześniej zjawisk dotykających zwłaszcza kraje rozwinięte jest coraz 



większa trudność w utrzymaniu rodzin pszczelich w dobrej kondycji, co powoduje znaczne 

straty rodzin w okresie jesienno-zimowym i ich osłabieniem w sezonie. Konsekwencją 

takiego stanu rzeczy są coraz większe straty gospodarcze, będące skutkiem 

niewykorzystanych możliwości produkcji miodu i innych produktów, jak również 

niewykorzystany potencjał plonotwórczy upraw spowodowany brakiem zapylaczy.  

Zapotrzebowanie na zapylanie upraw w monokulturach wciąż wzrasta, natomiast 

pszczelarze coraz gorzej radzą sobie z utrzymaniem rodzin pszczelich, ze względu na mono 

dietę. Dlatego pszczelarze powinni posiadać wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. 

Szczególnego przygotowania wymaga obecnie chów pszczół, określany także jako 

gospodarka pasieczna. Ważne jest także posiadanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego 

rolnictwa, ponieważ chów i hodowla pszczół niemożliwe są w oderwaniu od środowiska, a 

ponad połowę powierzchni Polski zajmują użytki rolne.  

W kontekście powyższej charakterystyki celem powołania proponowanego kierunek 

studiów jest wykształcenie pszczelarzy, potrafiących stawić czoło problemom 

współczesnego pszczelarstwa dzięki ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościom, a przede 

wszystkim świadomych szerokich uwarunkowań produkcji pszczelarskiej, zwłaszcza tych 

osadzonych w zmieniającym się nowoczesnym rolnictwie. Wiedza zdobyta w trakcie 

studiów, także ta dotycząca chemicznej ochrony roślin oraz znajomość uregulowań 

prawnych w połączeniu z kompetencjami społecznymi stworzy możliwość przełamania 

dotychczasowych stereotypów budowania nowych standardów komunikacji między 

pszczelarzem a rolnikiem, czyli zmiany z relacji wrogiej na partnerską. W warunkach 

rosnącego zagrożenia chorobami, podstawowe znaczenie ma wiedza dotycząca chorób 

pszczół i ich uwarunkowań.  

Szeroka wiedza absolwentów proponowanego kierunku, wykraczająca znacznie poza 

obszar chowu i hodowli pszczół, będzie dodatkowym atutem na rynku pracy. Ich 

możliwości nie ograniczą się jedynie do założenia własnych gospodarstw pasiecznych, czy 

prowadzenia innej działalności związanej z pszczelarstwem, lecz bez wątpienia będą mogli 

zostać zatrudnieni także w licznych instytucjach związanych z szeroko pojętym 

rolnictwem. Perspektywę zatrudnienia umożliwia plan studiów, który został skonstruowany 

tak, aby absolwent zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi uzyskiwał kwalifikacje 

rolnicze dla osób prowadzących działalność rolniczą. Ponadto program spełnia standardy 

określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa, regulującym zasady przyznawania pomocy 

młodym rolnikom. 

 

W kontekście powołania nowego kierunku studiów istotnym jest fakt, że dotychczas w 

Polsce nie jest prowadzony analogiczny kierunek. Jedyną możliwością uzyskania 

kwalifikacji lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych są różnego rodzaju kursy i 

szkolenia, które są dostępne dla osób zrzeszonych w związkach pszczelarskich, natomiast 

dla młodych adeptów sztuki pszczelarskiej nie zawsze są one dostępne.  

Mimo niekorzystnych warunków środowiskowych, rozwojowi pszczelarstwa sprzyja 

wzrost zainteresowania działalnością związaną z promowaniem zdrowego stylu życia, przy 

wykorzystaniu zasobów naturalnych środowiska. W ten trend idealnie wpisuje się  

pszczelarstwo i produkty wytwarzane przez pszczołę miodną. Drugim trendem jest nacisk 

na rozwój populacji pszczół, inicjowany lub wspierany przez wiele instytucji, co może 

generować potencjalne miejsca pracy dla absolwentów. Rozwojowi pszczelarstwa, a co za 

tym idzie powiązanej z nim działalności, sprzyja także Krajowy Program Wsparcia 

Pszczelarstwa, z którego funduszy korzysta sektor pszczelarski (rok 2018 kwota 24,5 mln 

zł.). Nowo otwierany kierunek jest również szansą na pozyskanie absolwentów techników 

rolniczych, których na dzień dzisiejszy jest 54 i podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.  



Omawiany kierunek jest zatem spójny z misją Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

obejmującą współuczestnictwo Uczelni w kreowaniu przyszłości rolnictwa i wsi oraz 

wspomaganie programów ich transformacji. Szczególnie istotna w kontekście transformacji 

wsi jest konieczność wzrostu  świadomości rolników, dotyczącej skutków ich działalności 

dla środowiska, w tym także dla pszczół i uwarunkowań produkcji, na które składa się 

plonotwórcza rola pszczół. W konsekwencji będzie miało to wpływ na poprawę jakości 

środowiska, zachowanie bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój. Proponowany 

kierunek studiów umożliwi także transformację dotychczasowego stereotypu pszczelarza, 

jako osoby w podeszłym wieku. W przyszłość rolnictwa i wsi oraz wspomaganie ich 

transformacji powinien wpisać się młody pszczelarz profesjonalista, bogaty w wiedzę 

dotyczącą szeroko pojętego rolnictwa.  

 

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: 

 

Konstruując kierunek „Pszczelarstwo w agroekosystemach” wykorzystano wszystkie 

deskryptory dotyczące procesu kształcenia dla obszarów wymienionych w pkt. 1e 

uwzględnione w ramach charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – 

poziom 6. Efekty konsultowano z przedstawicielami firm branży pszczelarskiej oraz 

ośrodkami naukowymi. Głównym motywatorem utworzenia studiów tego kierunku jest 

znaczne zainteresowanie młodych ludzi różnego rodzaju formami pracy związanej z 

pszczołami. Oferty szkoleń są dostępne dla członów zrzeszonych w pszczelarskich 

związkach i są ściśle tematyczne, a otwierane studia mają ukształtować pszczelarza 

profesjonalistę gotowego pokonać liczne problemy dręczące współczesne pszczelarstwo, 

dysponującego konieczną do prowadzenia działalności pszczelarskiej wiedzą z zakresu 

szeroko pojętego rolnictwa. Rynek pracy oraz polska wieś i współczesne rolnictwo 

potrzebuje dobrze wykształconych młodych pszczelarzy, którym nie będzie obca produkcja 

roślinna i zwierzęca.   

Zasadność powołania planowanego kierunku  potwierdzili także interesariusze zewnętrzni. 

Pozytywną opinię uzyskano między innymi od:     

• dr. hab. Zbigniewa Kołtowskiego, kierownika Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, 

Instytutu Ogrodnictwa, 

• mgr. Mirosława Worobika, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, 

• mgr. Radosława Janika, prezesa Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie, 

• dr hab. Moniki Fliszkiewicz, prezesa Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, 

• mgr. Włodzimierza Cyca, dyrektora Przedsiębiorstwa Handlowego BARĆ, 

• dr Grażyny Szymczak, dyrektora Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, 

• mgr. Tadeusza Dylona, prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego.   

Na obecnie prowadzonym kierunku Zootechnika oraz innych kierunkach przypisanych do  

dyscypliny zootechnika i rybactwo jest tylko jeden przedmiot pszczelarski proponowany 

studentom, a liczba godzin związana z pszczelarstwem wynosi 35. Proponowany nowy 

kierunek „Pszczelarstwo w agroekosystemach” obejmować będzie szczegółową wiedzę o 

pszczołach, która zawierać się będzie w 25 przedmiotach, co łącznie obejmować będzie 

1030 godzin.    

 

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

Przedmioty uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym: biologia, fizyka, chemia, 

matematyka, język obcy. 



 

Kandydat powinien posiadać świadectwo maturalne oraz zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku „Pszczelarstwo w agroekosystemach”.  

Opis sylwetki absolwenta obejmujący opis ogólnych celów kształcenia, możliwości 

zatrudnienia i kontynuacji studiów: 

 

Absolwent kierunku „Pszczelarstwo w agroekosystemach” jako dobrze wykształcony 

młody pszczelarz posiadający także kwalifikacje rolnicze będzie dysponował szerokim 

zakresem możliwości rozwoju zawodowego. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą 

mu prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem 

pszczelarskim i rolniczym. Ponadto będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach 

produkujących sprzęt pszczelarski, prowadzących skup, przetwórstwo i obrót produktami 

pszczelimi. Przed Absolwentem rysuje się także możliwość zatrudnienia w różnych 

podmiotach i instytucjach, np.: nadzorujących pasieki ekologiczne, w laboratoriach 

wykonujących usługowe badanie pszczół, ośrodkach hodowli zachowawczej i zarodowej, 

Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, 

Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytucjach 

samorządowych, oraz we wszystkich instytucjach utrzymujących pszczoły na balkonach 

czy ogrodach jako „pocket pets”,  

Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na pokrewnych 

kierunkach.  

 

 


