
Grupa Kod Efekt uczenia się dla programu studiów

Odniesienie do efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomie 

6, 7 lub 8 PRK

Kody treści programowych prowadzących 

do uzyskania efektu uczenia się

Wiedza ROSUR_10-_W01
Ma wiedzę na temat procesów przyrodniczych i technicznych 

uwarunkowań produkcji rolniczej
P6S_WG T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

Wiedza ROSUR_10-_W02
Ma wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu 

zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
P6S_WK T-W-1

Wiedza ROSUR_10-_W03
Ma wiedzę z zakresu glebowych, wodnych i klimatycznych 

uwarunkowań produkcji rolniczej
P6S_WG T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

Wiedza ROSUR_10-_W04
Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin 

uprawnych oraz metod ich zwalczania
P6S_WG T-A-1 T-T-1 T-W-1

Wiedza ROSUR_10-_W05
Ma wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych, ogrodniczych, 

stosowanych technologii i nawożenia
P6S_WG T-A-1 T-T-1 T-W-1

Wiedza ROSUR_10-_W06
Ma podstawową wiedzę z zakresu chowu i żywienia zwierząt 

gospodarskich
P6S_WG T-W-1

Wiedza ROSUR_10-_W07 Ma wiedzę z zakresu prawidłowej oceny upraw rolniczych P6S_WG T-A-1 T-W-1

Wiedza ROSUR_10-_W08
Ma wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w 

rolnictwie
P6S_WG T-W-1

Umiejętności ROSUR_10-_U01
Potrafi rozpoznać podstawowe cechy elementów środowiska 

wywierające wpływ na produkcję rolniczą
P6S_UW T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

Umiejętności ROSUR_10-_U02
Potrafi rozpoznać gatunki roślin uprawnych,  chwastów i roślin 

chronionych
P6S_UW T-A-1 T-T-1 T-W-1

Umiejętności ROSUR_10-_U03

Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin 

rolniczych oraz wybranych roślin ogrodniczych i ocenić ich 

uwarunkowania ekonomiczne

P6S_UW T-A-1 T-T-1 T-W-1

Umiejętności ROSUR_10-_U04
Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych 

zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
P6S_UW T-W-1

Umiejętności ROSUR_10-_U05

Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej 

technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy 

kosztów

P6S_UW T-W-1

Umiejętności ROSUR_10-_U06

Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników 

abiotycznych i biotycznych limitujących plonowanie roślin i im 

przeciwdziałać

P6S_UW T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3

Umiejętności ROSUR_10-_U07
Ma umiejętność organizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwie 

rolnym z uwzględnieniem ich kosztochłonności

P6S_UO 

P6S_UW
T-A-1 T-T-1 T-W-1

Umiejętności ROSUR_10-_U08
Potrafi w podstawowym zakresie interpretować przepisy prawa 

związane ze wsparciem produkcji rolniczej i obrotem gruntów
P7S_UK T-W-1

Kompetencje 

społeczne
ROSUR_10-_K01

Ma świadomość ciągłego rozwoju nauk rolniczych. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i chętnie doskonali umiejętności
P6S_KK T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-3

Kompetencje 

społeczne
ROSUR_10-_K02

Ma świadomość istnienia powiązań i zależności  produkcji rolniczej z 

elementami środowiska

P6S_KO 

P6S_KR
T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-3

Kompetencje 

społeczne
ROSUR_10-_K03

Rozumie konieczność dostosowania elementów działalności rolniczej 

do zmiennych warunków środowiskowych, gospodarczych i do 

obowiązujących przepisów

P6S_KO 

P6S_KR
T-A-1 T-T-1 T-W-1 T-W-3
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Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Nazwa studiów: Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Dziedziny nauki: dziedzina nauk rolniczych

Dyscypliny naukowe: rolnictwo i ogrodnictwo (100%)

Profil kształcenia: 

Forma studiów: niestacjonarna

Poziom kształcenia: podyplomowy

Tytuł zawodowy absolwenta: -


