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Szczegółowa charakterystyka programu studiów i warunki realizacji programu studiów 

obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021. 

 

Nazwa kierunku studiów Pszczelarstwo w agroekosystemach 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Liczba semestrów 

 

 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

7 - 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów na danym poziomie 
210 

Łączna liczba godzin zajęć w planie studiów 

 

 

 

st. stacjonarne  st. niestacjonarne 

2200 
- 

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 

120 
- 

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   

6 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w 

planie studiów do zajęć z języka obcego   
8 

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   

zootechnika i rybactwo  76%  

Liczba punktów ECTS przypisana do 

pozostałych dyscyplin naukowych ze 

wskazaniem udziału procentowego w 

łącznej liczbie punktów ECTS dla całego 

programu studiów 

rolnictwo i ogrodnictwo  19% 

nauki biologiczne  5% 

 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana 

do zajęć kształtujących umiejętności 
nie dotyczy 



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 

159 

Liczba godzin zajęć prowadzona na 

kierunku studiów przez nauczycieli 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowy 

miejscu pracy 

2200 

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

trakcie całego cyklu kształcenia: zaliczenia cząstkowe, egzaminy pisemne, testy, 

prezentacje na forum grupy, grupowe rozwiązywanie problemów - ocena na forum grupy, 

ustny egzamin z praktyk, opracowania pisemne na zadany temat. 

 

 

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

ECTS przyporządkowaną do praktyk: 

Wymiar praktyk to 4 tygodnie, co stanowi 6 ECTS. Student może odbywać praktyki w 

przedsiębiorstwach prowadzących przetwórstwo i obrót produktami pszczelimi, w 

laboratoriach badających pszczoły i ich produkty, gospodarstwach pasiecznych 

nastawionych na produkcję: miodu, matek pszczelich czy odkładów pszczelich, 

instytucjach naukowych, Krajowym Centrum Hodowli Zachowawczej, Krajowym Centrum 

Hodowli Zwierząt, pasiekach przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkich 

Inspektoratach Weterynaryjnych. Student nie może odbywać praktyk w własnym 

gospodarstwie.   

Student w czasie praktyk powinien zapoznać się ze specyfiką działalności prowadzonej 

przez dane gospodarstwo pasieczne/przedsiębiorstwo/instytucję i w miarę możliwości 

przejść przez jak największą liczbę stanowisk pracy. Student podczas praktyk zobowiązany 

jest do prowadzenia dzienniczka praktyk, który będzie jedną składową do zaliczenia 

praktyk i złożenia egzaminu przed komisją.  

 

Warunki realizacji programu studiów: opis przebiegu studiów z uwzględnieniem 

kolejności przedmiotów (grupy przedmiotów np. ogólne, podstawowe, kierunkowe,) 

zasady wyboru przedmiotów fakultatywnych, specjalności itp.:    

 

Kierunek będzie realizowany na siedmiu wydziałach: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Biologii Środowiskowej, Agrobioinżynierii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Inżynierii Produkcji. 

Student zapozna się z botaniką i fizjologią roślin, różnymi ekosystemami stanowiącymi 

bazę pożytkową dla pszczół, anatomią, morfologią, biochemią i fizjologią pszczół 

miodnych. Pozna też technologię zapylania upraw rolniczych, warunki pozyskiwania 

produktów pszczelich oraz przepisy prawne z tym związane, znaczenie i wykorzystanie 

produktów pszczelich w gospodarstwach domowych oraz apiterapii. Zaznajomiony 



zostanie z chorobami pszczół, z nowoczesną gospodarką pasieczną w ciągu całego roku, 

genetyką pszczół i sposobami rozmnażania rodzin pszczelich z wykorzystaniem 

inseminacji, technologiami wychowu matek pszczelich i trutni, żywieniem pszczół oraz 

pokarmami dostępnymi jako przemysłowe zamienniki naturalnych pokarmów pszczół. 

Zapoznany zostanie z ekologiczną produkcją w pszczelarstwie oraz z dzikimi zapylaczami, 

występującymi w przyrodzie. Student zostanie zapoznany z biologią, fizjologią i 

podstawami chowu i hodowli zwierząt oraz technologią ich produkcji, a także ochroną 

bioróżnorodności. Ważną częścią programu kształcenia będzie rolnictwo, gdzie się stosuje 

najnowsze środki ochrony roślin, które powodują wymieranie owadów zapylających, 

dlatego ważne jest, aby student miał świadomość i znał terminy ich stosowania, tak aby nie 

powodowały one wymierania pszczół i nie zaburzały równowagi ekologicznej. Pomogą w 

tym również przedmioty ogólne: chemia i biochemia z elementami biofizyki owadów.  

Wybór przedmiotów fakultatywnych przez studentów będzie dokonany na podstawie 

ankiety i zapisywania się studentów na dany przedmiot. Przedmiot będzie realizowany w 

zależności od liczby chętnych studentów.  

 

 


