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Opis efektów uczenia się 

Nazwa kierunku studiów: Pszczelarstwo w agroekosystemach  

Poziom studiów: pierwszego stopnia  

Profil studiów: ogólnoakademicki 

 

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

dyscyplina naukowa wiodąca (%):    zootechnika i rybactwo – 76 % 

pozostałe dyscypliny naukowe (%):   rolnictwo i ogrodnictwo – 19 % 

  nauki biologiczne – 5 % 

 

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 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego 

stopnia efektów 

uczenia się 

PRK 

PSZ_W01 

zagadnienia z zakresu nauk ekologicznych, botanicznych i fizjologii roślin oraz 

odnoszące się do pszczoły miodnej i innych owadów pszczołowatych bytujących w 

agroekosystemach, 

P6S_WG 

PSZ_W02 

zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach naturalnych i agrocenozach oraz 

potrzebę zachowania bioróżnorodności i jej znaczenie dla funkcjonowania pszczoły 

miodnej i pozyskiwania produktów pszczelich, 

P6S_WG 

PSZ_W03 
technologie chowu i hodowli pszczoły miodnej oraz innych zwierząt z 

uwzględnieniem ich dobrostanu i metod profilaktyki chorób, 

P6S_WG 

P6S_WK 

PSZ_W04 

zagadnienia prawne i etyczne stosowane w pszczelnictwie, możliwości finansowego 

wsparcia gospodarstw rolnych i pszczelarskich, potrzeby zrzeszania się w organizacje 

branżowe, 

P6S_WK 

PSZ_W05 

możliwości wykorzystania i zasady dystrybucji produktów pszczelich pozyskanych z 

tradycyjnych i ekologicznych pasiek, również z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych i powiązania pszczelarstwa z innymi dyscyplinami naukowymi, 

P6S_WG 

P6S_WK 

PSZ_W06 
specyfikę materiałów wykorzystywanych w pszczelarstwie oraz zasady prawidłowej 

obsługi maszyn i narzędzi pszczelarskich, 
P6S_WG 

PSZ_W07 wpływ pszczołowatych na bioróżnorodność i funkcjonowanie ekosystemów P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

PSZ_U01 ocenić zasoby pokarmowe środowiska i opracować kalendarz pożytków,  P6S_UW 



PSZ_U02 

wybrać i zastosować odpowiednie technologie chowu pszczoły miodnej 

umożliwiające pozyskiwanie produktów w zależności od warunków pożytkowych i 

klimatycznych,  

P6S_UW 

P6S_UO 

PSZ_U03 
wykorzystać produkty pszczele i zwierzęce do poprawy funkcjonowania organizmu 

człowieka oraz zaplanować działania w zakresie ich dystrybucji,  

P6S_UW 

P6S_UO 

PSZ_U04 
dostosować metody żywienia, techniki rozrodu, diagnostykę i profilaktykę do 

optymalizacji gospodarki pasiecznej,  
P6S_UW 

P6S_UO 

PSZ_U05 
wykorzystać pszczołowate w planowaniu technologii produkcji roślinnej oraz w 

kształtowaniu ekosystemów uwzględniając metody gospodarki pasiecznej,  
P6S_UW 

P6S_UO 

PSZ_U06 
opracować i wykonać pod kierunkiem opiekuna naukowego zadanie projektowe i 

przedstawić je przy użyciu różnych technik prezentacji, 

P6S_UK 

P6S_UW 
P6S_UU 

PSZ_U07 

komunikować się z otoczeniem na poziomie werbalnym, pisemnym (także w języku 

obcym), przygotowywać prace pisemne w języku polskim i/lub obcym, prezentować 

wyniki badań w formie ustnej w języku polskim i/lub obcym. 

P6S_UK 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

PSZ_K01 

stałego uzupełniania wiedzy i doskonalenia w zakresie obowiązujących standardów 

w pszczelarstwie, technologii uprawy i ochrony roślin w aspekcie zagrożeń oraz 

korzyści dla pszczelarstwa, 

P6S_KK 

PSZ_K02 

świadomego prowadzenia działalności zawodowej w sposób przedsiębiorczy z 

uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na przyrodę, pszczołę miodną, 

zwierzęta, produkcję roślinną oraz jakość życia ludzi. 

P6S_KK 

P6S_KO 

 


